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HOOFSTUK 

INLEIDING 

I. PROBLEEMSTELLING 

Daar is 'n uiters noue verband tussen die mens en die grond of die 

aarde. Die mens is 'n aardgebonde wese: hy is uit die stof van die aarde 

geformeer en het die opdrag om die aarde te bewerk en te bewaak. 1 Na die 

mens se ongehoorsaamheid en die sondeval is die aarde vervloek sodat die 

mens dit met moeite bewerk. 2 

Reeds vroeg in die mensheidsgeskiedenis kom daar 'n differensiasie in 

die mens se gebruik van grond. So was Abel 'n veeherder en Kain 'n land= 

bouer. 3 Die mens se gebruik van grond was nie tot die landbou en veeteelt 

beperk nie, want die mens het ook 

koper en yster ontgin en bewerk. 4 
natuurlike hulpbronne soos goud, silwer, 

Die mens het ook grond gebruik om bak• 
5 stene te brand. Die mens se gebruik van grond 

van (en skeiding tussen) mense tot gevolg gehad 
. 6 

die skeiding van Abram (Abraham) en Lot asmede 

het ook die verspreiding 

soos onder andere blyk uit 

Jakob en Esau
7 weens die 

talrykheid van hul vee sodat daar nie genoeg weiding en water vir hul vee 

was nie. 

Die kweek van voedsel en die tem en teel van diere het waarskynlik ge= 

durende die Neolitiese tydperk ontstaan. In China en Oos-Indie is rys 

en giers gekweek, in Peru en Meksiko bone en aartappels en in die Vrugbare 

Halfmaan (die streek tussen die heuwels van Noordwes-Irak en die Persiese 
8 Golf) koring en gort. Die vroee beskawings het veral die rivieroewers be= 

werk soos langs die Nyl waar die oewers besonder vrugbaar is weens die jaar= 

likse oorstromings. Die bewerking van die Nyloewer het aanleiding gegee 

tot die ontwikkeling van die sogenoemde Nylmeter waarmee die watervlak ge= 

meet kon word en die landbou-aktiwiteite beter beplan kon word. Namate die 

1. Gen. 2: 6, 7 
2. Gen. 3: 17, 23 
3. Gen. 4: 2 
4. Vgl. Gen. 4: 20, 22; Gen. 13: 2 
5. Gen. 1 1 : 3 
6. Gen. I 3: 6 
7. Gen. 36: 6-7 
8. Fry et al 1975 16 



bevolking gegroei en oewergrond skaarser geword bet, is nuwe lande verder 

van die oewer aangele en 'n kanaalstelsel ontwikkel om bierdie lande te be= 

sproei. Die jaarlikse oorstromings bet ook 'n grondregister genoodsaak om 

geskille te vermy, want dit was moeilik om die grense van lande na die oor• 

stromings te onderskei. 1 In die Indus-vallei in Indie is daar ook tekens 

gevind van 'n kanaalstelsel om die lande te besproei. 2 Dit is ook bekend 

dat die vroee Chinese 'n kanaalstelsel vir besproeiing ontwikkel bet. 3 

2 

Die verbouing van gewasse en teling van diere bet ook die bandel tussen 

volke gestimuleer. Dit is bekend dat die vroee Sumeriers van bul surplus 

landbouprodukte geruil bet vir klip om buise mee te bou. 4 Die vroee Minoiese 

beskawing bet 
5 D" 

koring en wyn na Griekeland, Klein-Asie en selfs Egipte uit= 

gevoer. 1t is ook bekend dat koning Salomo perde van Egipte en Kwe inge• 
6 voer bet. Vandag is dit algemene gebruik om surplus produkte en grondstowwe 

na ander lande uit te voer wat 'n tekort daaraan bet of dit selfs glad nie 

bet nie. 

Gegewens omtrent die vroegste grondbesitstelsels is skraal. Uit Bybel• 

se gegewens blyk daar 'n noue verband tussen volk en grondgebied. 7 Daar is 

ook aanduidinge dat grond 'n verbandelbare besitting was soos blyk uit die 

koop van die spelonk van Magpela deur Abram (Abrabam) 8 en uit die koop van 

grond in Sigem deur Jakob. 9 Verder blyk uit die straf vir grondroof 10 dat 

die besit van grond tot geskille aanleiding gegee bet. 

Grond en veral die besit daarvan het 'n mate van mag daargestel wat 

die duidelikste blyk uit die feodale of leengrondstelsel. Hierdie stelsel 

dui daarop dat grond vroeer aan die koning of beerser beboort bet wat dit 
11 

vir landbou aan sy onderdane geleen bet. Tydens die grootskaalse oorloe 

en verowerings van grond bet dit mettertyd gebruik geword om van die ver= 

owerde grond aan die dapperste krygers as beloning te gee. So bet 'n grond= 

besittersklas ontwikkel. Die oorspronklike skenkings was dikwels groot sodat 

die landbere dit in kleiner eenbede verdeel en aan andere vir gebruik beskik• 

1. Fry et al 1975 26-27 
2. Fry et al 1975 55 
3. Fry et al 1975 60-61 
4. Fry et al 1975 16-17 
5. Fry et al 1975 42 
6. I Kon. 10: 28; II Kron. 9: 28 
7. Vgl. bv. Gen. 10: 5, 10, 19, 20, 25, 30 
8. Gen. 23: 15-18 
9. Gen. 33: 18-19; vgl. ook Jer. 32: 7-14, 25 

1 0. Deut. 19: 14 
11. Vgl. Fry et al 1975 37 



baar gestel bet. Laasgenoemdes was ook lojaliteit en trou aan die landhere 

verskuldig. Die landhere bet mettertyd ook belastings gehef en teen die 

einde van die negende eeu bet leengrond ook erflik geword. 'n Kenm.erk van 

die feodale tyd was die talryke oorloe tussen landhere wat gelei bet tot 

3 

die ontstaan van 'n ridderstand. Een gevolg van die feodale stelsel was die 

dienstigheid en onderhorigheid van die grondgebruikers aan die landhere wat 

die onderhoriges met 'n stelsel van belastings arm gehou bet. Onderhoriges 

bet meermale in opstand hierteen gekom. Een so 'n opstand was byvoorbeeld 

een van die vernaamste redes vir die Franse Revolusie van 1789. 1 

Uit die geskiedenis van die mensdom blyk ook dat volke dikwels hul 

grondgebied om veral politiek-ekonomiese redes uitgebrei en ryke opge= 

bou bet. Voorbeelde hiervan is onder andere die ou Assiriese Ryk, die ou 

Persiese Ryke, die ou Romeinse Ryk, die ou Bisantynse Ryk, die ou Mongoolse 

Ryk, die ou Osmaanse Ryken die Britse wereldryk. 2 Verder bet die besit van 

grond ook gelei tot grensgeskille en selfs oorloe tussen volke. 'n Bekende 

voorbeeld is die reeks grensoorloe in die vorige twee eeue tussen die Blanke 

nedersetters aan die Kaap en die Suid-Ngunivolke. 'n Resenter voorbeeld is 

die huidige oorlog tussen Irak en Iran wat deels gespruit bet uit aansprake 

van Irak op grond wat binne die grense van Iran val. 

Onder hedendaagse omstandighede is die grense van state of lande groot= 

liks vasgestel en internasionaal erken sodat gebiedsuitbreiding deur oorlog 

aan bande gele is. Hierteenoor bet handel tussen state toegeneem om onder 

meer in die vraag na voedsel te voorsien. Om handel te dryf veronderstel 

egter dat daar produkte beskikbaar moet wees om middele te bekom om ander 

goedere mee te koop. 

In Afrika ondervind die meeste ontwikkelende lande teenswoordig toene= 

mend probleme om in die stygende vraag na voedsel te voorsien. Een vraag= 

stuk waarmee geworstel word, is die swak benutting van bestaande hulpbronne 

en by name die lae opbrengs per grondeenheid. Die probleem word vererger 

deur 'n relatief hoe bevolkingsgroei waardeur die druk op die beskikbare 

bronne, en veral die grond, toeneem. 3 Die lae opbrengs per grondeenheid 

word dikwels gewyt aan die grondbesitstelsel. 4 Die algemene opvatting is 

dat die inheemse grondbesitstelsels in Afrika negatief inwerk op landbou-

I. Vgl. Fry et al 1975 252-255 
2. Fry et al 1975 passim 
3. Vgl. Jeppe 1978 3-4 
4. Vgl. Jeppe 1978 37 



ontwikkeling1 en by implikasie dus ook op die gebruike van grond. So word 

die feit dat die ploeg as akkerbou-implement byvoorbeeld nie tot hoer pro• 

duksie gelei het nie, maar eerder gronderosie bevorder het deur kenners 

gewyt aan die inheemse grondbesitstelsels wat nie die nodige sekuriteit 

sou bied om grondbewaring en hoer produksie in die hand te werk nie. 2 

Die gebrekkige sekuriteit wat die inheemse grondbesitstelsels sou bied 

vir grondverbetering en -bewaring3 word hoofsaaklik toegeskryf aan die feit 

dat regte oor grond van politieke lidmaatskap van die gemeenskap afhanklik 

is4 en dat grond nie verhandelbaar is nie. 5 Onsekerhede omtrent regte oor 

grond by die Tswana word verder oorsaaklik verbind met onder andere die lae 

opbrengs van grond ween~ die .. wispelturigheid van reels" omtrent regte oor 

grond6 ten spyte van die hoe sekuriteitswaarde wat die inheemse grondbesit= 

stelsel van die Tswana bied, veral in omstandighede van toenemende druk op 

grond weens bevolkingsdruk. 7 

Die inheemse grondbesitstelsels in Afrika word dikwels ook uitgesonder 
8 as die instelling wat ekonomiese en politieke ontwikkeling vertraag. As 

4 

oplossing vir die probleem word meesal voorgestel dat die sogenoemde inheem= 

se konnnunale grondbesitstelsels vervang word deur 'n stelsel van individuele 

grondbesit. 9 Daar is egter getuienis dat die blote vervanging van een tipe 

grondbesitstelsel deur 'n ander nie noodwendig tot verhoogde produksie lei 

nie10 soos onder meer blyk uit die bevinding dat grond wat in Swaziland in= 

dividueel besit word nie noodwendig beter ontwikkel of gebruik word as grond 

wat op 'n konnnunale basis besit word nie. 11 Landbou-ontwikkeling vereis be= 

newens veranderinge aan die grondbesitstelsel ook verhoogde kapitale beleg= 

. b d . k 12 d k . k 13 H. gings, ver eter e tegnie e, meer ere ennis en meer mar te. ierteenoor 

staan die mening dat dit eerder die grondgebruikmetodes is wat vir die lae 

I. Vgl. bv. Bentsi-Enchill 1965 114; Georgescu-Roegen 1970 71; 
Hughes 1971 58 

2. Vgl. Robertson 1968 23 
3. Vgl. bv. Hughes 1971 58; Murray 1968 7, 8, 12; Robertson 1968 23 
4. Vgl. bv. Gluckman 1965 37, 40; Hughes 1971 58; Jackson 1968 15; 

Jeppe 1974 69-70; Murray 1968 8; Yudelman 1964 109-110 
5. Vgl. Allan 1965 375; Yudelman 1964 113-114 
6. Jeppe 1978 45-46 
7. Jeppe 1978 38-39 
8. Jeppe 1978 37 
9. Vgl. Robertson 1968 23 

JO. Yudelman 1964 112 
11. Murray 1968 10 
12. Dorner 1972 16, 25, 27 
13. Vgl. Yudelman 1964 8 
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opbrengste uit grond verantwoordelik is. 1 

In die literatuur oor die ontstaan en verspreiding van die landbou 

word grondbesitstelsels nie as 'n faktor genoem nie. Hieruit kan afgelei 

word dat grondbesitstelsels nie verband hou met die ontstaan en versprei= 

ding van die landbou nie, maar dat dit wel 'n faktor kan wees wat die oor• 

gang van ekstensiewe na intensiewe landbou beinvloed. In die literatuur word 

geografiese omstandighede, bevolkingsgroei en kultuurevolusie as oorsake vir 

die ontstaan van landbou genoem. 

Wat geografiese omstandighede betref, word daar 'n oorsaaklike verband 

gele tussen die ontstaan van die landbou en veranderinge in die omgewing 
. 1 d d . . . k 2 waar1n aasgenoem e eterm1n1st1es wer • Daar kan egter gevra word waarom 

sommige volke in 'n bepaalde omgewing die landbou ontwikkel het terwyl ander 

in dieselfde omgewing dit nie ontwikkel het nie sodat die deterministiese 

werking van die omgewing bevraagteken kan word. 

Die verband tussen bevolkingsgrootte en die landbou is vaag. Die vraag 

is of voedselproduksie 'n voorvereiste vir demografiese uitbreiding is en of 

bevolkingsgroei die snelleraksie tot landbou-ontwikkeling is. 3 In verband 

met laasgenoemde moontlikheid het Ester Boserup 'n reeks landboufases opge= 

stel op grond van bevolkingsdigtheid as veranderlike. Hoewel sy nie meen 

dat intensiewe landbou noodwendig op bevolkingsuitbreiding volg nie, meen sy 

wel om die oorgang van ekstensiewe na intensiewe landbou te kan verklaar. 

Haar standpunt is dat die tegniek van sommige soorte landbou-intensifisering 

vir die meeste volke toeganglik is, maar dat die gemiddelde boer nie daarvan 

gebruik maak nie weens die groter arbeidsinset wat dit verg. Sy meen dus 

dat die meerderheid landbouers so lank moontlik ekstensiewe landbou sal 

beoefen totdat die bevolkingsdruk en gevolglike skaarste aan grond hulle 

tot intensiewe metodes dwing. 4 Bevolkingsdruk kan landbouers natuurlik ook 

tot ander bedryfsvorme dryf. 

Die gedagte van kultuurevolusie as oorsaak van landbou-ontwikkeling kan 

herlei word na twee temas wat reeds in Morgan (1877) se beskouinge omtrent 

die evolusie van kultuur vervat is. Die eerste is dat die proses van kul= 

tuurverandering primer 'n akkumulasie van tegniese bekwaamhede is en dat 

die vlak van tegniese ontwikkeling die basiese determinant is. Die tweede 

tema is dat kultuurevolusie 'n opeenvolging van duidelik omlynde en relatief 

I. Nottidge 1968 31 
2. Vgl. Reed 1977 2 
3. Vgl. Bronson 1977 23 
4. Vgl. Bronson 1977 23-24 
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statiese fases is wat deur skielike revolusionere oorgange geskei word. 

Die kombinasie van hierdie temas bet gelei tot 'n eensydige beskouing van 

die verband tussen tegniek en bevolkingsgroei. Tegniek word as 'n onafhank• 

like variant beskou: tegniese veranderinge wysig die drakrag van die omge= 

wing en die bevolking pas eenvoudig by die nuwe perke aan. Die bevolking het 

dus nie 'n betekenisvolle uitwerking op tegniese veranderinge nie.
1 

In Afrika is daar sprake van 'n snelle bevolkingsaanwas met 'n gevolg= 

like verandering in die mens-grond verhouding. Volgens die Boserup-beginsel 

sou 'n mens verwag dat hierdie verandering in groter mate in die grondge= 

bruike uitdrukking sou vind. 2 'n Mens sou ook verwag dat die beskikbaarheid 

van moderne tegnologie die voedselprobleem in Afrika grootliks sou beinvloed. 

Hierdie verwagtinge is tot nog toe nie verwesenlik nie. Is die inheemse 

grondbesitstelsels die oorsaak dat die verwagte veranderinge nie ingetree 

het of nie teen 'n vinniger tempo ingetree het nie? 

Met hierdie studie word 'n sistematiese aanbieding van etnografiese ge= 

gewens oor grondbesitstelsels en grondgebruike by die Bakwena-baMare-a

Phogole in Bophuthatswana beoog. Die doel is om te bepaal of daar 'n ver= 

band tussen 'n bepaalde grondbesitstelsel en besondere grondgebruike is, 

wat die aard van die verband is en wat die uitwerking van veranderinge aan 

'n bepaalde grondbesitstelsel op grondgebruike is. 

Die akademiese en praktiese nut van hierdie studie le voor die hand. 

Dit bevorder enersyds wetenskaplike bestudering en ontwikkeling van grond= 

besitstelsels en grondgebruike in die algemeen en sekerheid omtrent die reels 

van grondbesit en grondgebruike en andersyds aanpassing van grondgebruike 

by veranderende omstandighede in ooreenstemming met die stam se opvattinge 

omtrent grond in die algemeen en grondbesit in die besonder. 

Om die stam se grondbesitstelsels en -gebruike so volledig moontlik te 

behandel, word gegewens oor die hele terrein van hul beskouinge oor grond in 

aanmerking geneem. Elke volk gebruik sy grondgebied, of daardie geografiese 

omgewing wat hy as sy eie beskou, op bepaalde wyses vir verskeie doeleindes. 

Ten einde die gebruikswyses te orden, het elke volk reels wat die ordelike 

gebruik van die grondgebied verseker. Hierdie reels maak voorsiening vir 

sowel die beheer oor en die besit van grond as die wyses en doeleindes van 

gebruik. Hierdie reels vorm ook deel van 'n volk se kultuur. In hierdie 

1. Vgl. Cohen 1977 135 
2. Vgl. Netting 1977 68 
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verband word kultuur opgevat as 'n volk se materiele en nie-materiele skep= 
•• ' • b • 1 • pinge in n proses van aanpassing y en van sy omgewing. Omgewing verwys 

na die geografiese sowel as die kulturele omgewing. 2 

Die navorser maak nie aanspraak op 'n volledige uiteensetting van die 

stam se opvattinge omtrent grondbesit en -gebruik nie. Die feitemateriaal 

is ongeskrewe en binne 'n beperkte tyd versamel en die navorser besef ter• 

dee die beperkinge wat dit stel aan sowel die kwantiteit as die kwaliteit 

van die gegewens. Voorts het die veranderende omstandighede waarin die stam 

verkeer 'n volledige ondersoek na sekere fasette van grondbesit en -gebruik, 

soos byvoorbeeld die verband tussen die grondgebied en die voorouers, be= 

moeilik. 

II. DIE VELD 

Die Bakwena-baMare-a-Phogole van die distrik Madikwe in Bophuthatswana 

is om verskeie redes vir navorsing gekies. In die eerste plek is dit 'n 

betreklike klein stam sodat 'n redelike omvattende opname van die grondge= 

bruike gemaak kon word. In die tweede plek word die stam binne 'n beperkte 

geografiese omgewing aangetref, sodat die inwerking van geografiese faktore 

op die gebruike van grond in hoe mate as konstant beskou kan word. In die 

derde plek beskik die stam oor toegewese trustgrond en grond in privaat= 

eiendom wat onderskeidelik deur die stamlede wat nie oor privaatgrond beskik 

nie en deur die eienaars van privaatgrond benut word. Ofskoon daar ander 

Tswanastannne is wat ook oor grond in privaateiendom beskik, byvoorbeeld die 

Fokeng van Rustenburg, 3 die Kwena ba Magopa4 en die Hurutshe van Motswedi, 5 

word die grond in privaateiendom nie afsonderlik benut van ander grond waar= 

-0or hierdie stannne beskik nie. Met die keuse van die Bakwena-baMare-a

Phogole was dit dus moontlik om die uitwerking van verskeie grondbesitstel= 

sels op die gebruik van grond te bepaal. Daarbenewens kon die moontlike in= 

vloed van kulturele variasies op grondgebruike uitgesluit word. In die 

vierde plek verskil die bevolkingsdigtheid van die stam op die toegewese 

trustgrond van die op die grond in privaateiendom sodat die invloed van 

bevolkingsdruk op grondgebruike bepaal kon word. 

1. Myburgh 1960 4; Myburgh 1965 7 
2. Herskovits 1955 106; Potgieter 1973 112 
3. Vgl. Coertze 1971 75, 82 
4. Vgl. Redelinghuys 1968 8; Vermaak 1966 6 
5. Van der Wateren 1974 200-201 



III. DIE NAVORSING 

1. Bronnestudie 

Vir orientasie ten opsigte van grondbesit en -gebruik in die algemeen 

en hierdie studie in die besonder is 'n studie gemaak van toepaslike lite= 

ratuur oor inheemse grondbesitstelsels en grondgebruike van Afrika en Asie 

in die algemeen1 en suidelike Afrika in die besonder. 2 

Literatuur oor grondbesit en -gebruik van die Bakwena-baMare-a-Phogole 
3 ontbreek. Die enigste literatuurbronne is die van Schapera oor grondbe= 
4 sit en -gebruik van die Tswana in Botswana en die van Jeppe oor grondbe= 

sitstelsels van die Tswana in die algemeen. 

Ter voorbereiding vir die veldwerk is 'n studie gemaak van veldwerk• 

metodes en -tegnieke in die algemeen uit die werk van Bothma, 5 die Royal 

Anthropological Institute, 6 Lewis 7 en Malinowski. 8 Voorts is 'n studie 

van veldwerkmetodes en -tegn~eke insake grondbesit en -gebruik uit die werk 

van Allan9 en die Royal Anthropological Institute10 gemaak. Ten slotte is 

in die lig van beskikbare literatuur oor die Tswana, 11 die Suid-Sotho, 12 

die Swazi 13 en die Suid-Nguni 14 '~ vraelys_opgestel wat as handleiding by 

onderhoude moes dien. Die doel was om 'n volledige en sistematiese onder= 

soek te vergemaklik en te verseker, 'n goeie agtergrond te kry sodat voor= 

beelde ter stimulasie aan segsmanne voorgele kan word en om veldwerkgege= 

wens met beskikbare literatuurgegewens te korreleer. 

1. Allan 1965; Dorner 1972; Elliot 1969 123-150; Firth 1970 23-27; 
Georgescu-Roegen 1970 61-93; Heady 1967; Herskovits 1962; Rogers 
1970 111-135; Schultz, T. 1964; Schultz, J. 1976; 
Thorner 1970 94-99 

2. Allan et al 1948; Brown 1971; Coertze 1971 passim; Hughes 1971, 
1972; Jeppe 1974, 1978; Lever 1970; Myburgh 1974 passim; 

8 

Prinsloo 1976 passim; Schapera 1943; Schapera 1955 passim; Scheddick 
1954; Ungern-Sternberg 1976; Weinrich 1975; Yudelman 1964 

3. Schapera 1943; · Schapera 1955 passim 
4. Jeppe 1974; Jeppe 1978 
5. Bothma 1972 
6. Royal Anth. Inst. 1951 36-62 
7. Lewis 1953 452-475 
8. Malinowski 1932 xix-xli 
9. Allan et al 1948 

10. Royal Anth. Inst. 1951 148-173 
11. Jeppe 1974; Schapera 1943; Schapera 1955 passim 
12. Sheddick 1954 
13. Hughes 1972 
14. Kerr 1953; Ungern-Sternberg 1976 



Stukke in die kantoor van die stamhoof is vir inligting en leidrade 

nagegaan en toepaslike wetgewing oor grond in die algemeen en ten opsigte 

van landbou in Bophuthatswana is ook nagegaan. 

2. Veldwerk 

Die insameling van gegewens by wyse van veldwerk het oor 'n periode 
-':\ 

van ==~dae tussen Mei en Oktober l~~;gestrek. Die eerste twee dae is gewy 

9 

aan onderhoude met amptenare van die Departement van Landbou van Bophutha• 

tswana op Mafikeng en die nagaan van toepaslike wette insake die landbou in 

Bophuthatswana. 'n Verdere twee dae is gewy aan onderhoude met die stamhoof

in-rade waarin die doel van die ondersoek en die prosedure wat gevolg sou 
' ', 

word, bespreek is en waartydens die gids~tolke aangewys is. In hierdie tyd 

is gegewens in die kantoor van die stamhoof nagegaan vir agtergrond en lei= 

drade. Een dag is gewy aan kartering van die woongebied, die lande en die 

weidingsgebied. 

'n Opname van huis tot huis het 'n verdere twintig dae in beslag ge= 

neem. Met die opname is inligting verkry oor die bevolking van die gebied, 

die doeleindes waarvoor die woongrond gebruik word, die metodes en tegnieke 

van bewerking van die woongrond en lande, die opbrengste uit akkerbou, die 

samestelling en getalle van vee, die versorging van vee en die doeleindes 

waarvoor vee aangehou word, en opvattinge oor grond en verwante verskynsels 

in die algemeen. 

Die opname het die navorser nie alleen vertroud gemaak met die ligging 

en uitleg van die woongebied nie, maar ook ruim geleentheid vir persoonlike 

waarneming gebied. Sodoende kon vrae oor die minder algemene gebruike van 

grond gestel word waar dit voorgekom het. Waarnemings omtrent gebruike wat 

nie direk met die grond verband hou nie, het by die interpretasie van gege= 

wens van besondere betekenis geblyk te wees deur lig te werp op die stam se 

kulturele opvattinge omtrent grond. 

'n Verdere dag is gewy aan besoeke aan die lande en weidingsgebied. 

Die doel was om vertroud te raak met die ligging, grootte, uitleg en alge= 

mene gebruike van die lande, die toestand van die weidingsgebied, weidings= 

gebruike en die plantegroei. 

Hierna het onderhoude met die stamhoof-in-rade gevolg ten einde inligs 

ting te verkry oor die belangrikheid en betekenis van grond, die owerheids= 



beheer oor grond met verwysing na grondtoekenning en die intrekking of 

opskorting van sodanige toekennings, die bebeer oor waterbronne en die 

meent, en die stamowerbeid se verantwoordelikbeid teenoor die streeks- en 

sentrale owerbeid ten opsigte van grond. 

10 

Verdere tyd is in beslag geneem deur opvolgbesoeke om leemtes aan te 

vul wat tydens die verwerking van gegewens en die formulering van die proef= 

skrif ondervind is. 

Oor die algemeen kan gestel word dat die stamlede die gevraagde inlig= 

ting geredelik verstrek bet. Die belangrikste leemtes wat ondervind is, is 

dat presiese gegewens omtrent veegetalle, versorging van diere en die hewer= 

king van lande nie altyd verkry kon word nie weens die afwesigbeid van die 

eienaar. Verder is inligting omtrent magies-religieuse bandelinge met be= 

trekking tot grond en grondgebruike enigsins terugboudend verstrek. Die 

rede is waarskynlik die mate van kerstening wat die stam reeds ondergaan 

bet en dat sodanige bandelinge dikwels op 'n meer individuele basis uitge= 

voer word as wat tradisioneel die geval was. Inligting omtrent die beteke= 

nis van grond is uiters moeilik verkry omrede die vrae van 'n intensionele 

aard was en moontlik ook omdat die stam 'n geruime tyd sonder grond was. 

IV. DIE AANBIEDING VAN DIE GEGEWENS 

By gebrek aan voldoende vergelykbare materiaal uit die Kwena-tradisie, 

word die veldwerkgegewens wat tot 'n enkele stam beperk is, bebandel teen 

die breere agtergrond van die Tswana-tradisies in die algemeen. Met die 

besef dat die verwysings nie absoluut korrek is nie weens geringe kultuur= 

variasies tussen stamme en ook verskille in geografiese omstandigbede, is 

sodanige vergelyking tog geoorloof in die lig van die feit dat die kultuur= 

verskille eerder in enkele besonderbede as in algemene karakter gelee is. 

Ten aanvang word 'n kort oorsig van die stamgeskiedenis gegee om 'n 

beeld te kry van veral die stam se vroeere woongebiede en om die buidige 

grondbesitstelsels histories te verklaar. Aandag word ook aan die stam se 

aanraking met die Westerse kultuurtipe en aan die samestelling van die bui= 

dige bevolking gegee. 1 Dit word gevolg deur 'n oorsig van die buidige stam= 

gebied met verwysing na geograf iese gesteldbede, die ekonomiese lewe en die 

mens-grond asook dier-grond verhouding. 2 Gegewens oor die stam se opvattinge 

1. Hoofstuk 2 
2. Hoof stuk 3 



omtrent grond word teen die agtergrond van die Tswana se lewens- en wereld= 

beskouing in 'n afsonderlike hoofstuk behandel. 1 

Weens die bekende verskynsel dat kultuur dinamies en tog ook staties 

is, 2 word gegewens oor grondbesit en grondgebruik teen die agtergrond van 

die eertydse grondbesitstelsel en grondgebruike van die Tswana aangebied om 

sowel die kontinuiteit as die veranderinge te kan aandui. Die onderskeie 

grondbesitstelsels word ontleed met verwysing na owerheidsbeheer oor grond, 

na regte oor grond en na veranderinge. 3 Dit word gevolg deur 'n bespreking 

d b "k • d 1 . d b . 4 b k" 5 "d" 6 d" van gron ge ru1 e v1r oe ein es van ewon1ng, ewer 1ng, we1 1ng en 1e 

gebruik van natuurlike hulpbronne. 7 Die belangrikste gevolgtrekkinge word 
8 in 'n slothoof stuk saamgevat. 

I. Ploofstuk 4 
2. Herskovits en Bascom 1959 2 
3. Hoofstuk 5 
4. Hoofstuk 6 
5. Hoofstuk 7 
6. Hoofstuk 8 
7. Hoofstuk 9 
8. Hoofstuk 10 

11 



HOOFSTUK 2 

AGTERGROND VAN DIE BAKWENA-BAMARE-A-PHOGOLE 

Die geskiedenis van die Bakwena-baMare-a-Pbogole is elders 1 breedvoerig 

bespreek en word nie bier in besonderbede berbaal nie. Die oogmerk bier is 

slegs om die stam te identifiseer, 'n kort beskrywing van bul vorige en 

buidige woongebied te ~ee en bul kontak met die Westerse kultuur aan te 

toon ten einde die besit en gebruik van grond deur die stam beter te ver= 

staan. Aandag word ook aan die samestelling van die bevolking gegee ten 

einde lig te werp op sake soos wie die besitters en gebruikers van grond is 

en op die beskikbaarbeid van arbeid wat met grondgebruike saamhang. 

I. HISTORIESE OORSIG 

Die Bakwena-baMare-a-Pbogole (kyk ook Bylae 1) voer sy ontstaan terug na 

Pbogole I, seun van Kwena-a-Malope, 2 wat in die omgewing van die buidige 

Zeerust gewoon bet. Pbogole I moes omstreeks 1470-1500 van die moederstam, 

Kwena-a-Malope, weggebreek bet; 3 die vertakking is as Pbogole-a-Kwena onder= 

skei. Breutz4 maak melding van 'n groot bongersnood as rede vir die vertak= 

king. Die posisie van Pbogole I as seun van Kwena kan aanvaar word, 5 maar 

oor sy rang beers twyfel. Hy was waarskynlik 'n seun uit Kwena se senior 

b . 6 b. d. b . • k 7 uis, maar sy rang inne ie uis is onse er. 

Pbogole I is opgevolg deur Tsbukudu wat op Sekwane in die omgewing van 
8 Derdepoort gewoon bet. Onder Nape, die opvolger van Tsbukudu, bet die stam 

9 in die Transvaal gevestig geraak. In hierdie tyd was die stamgebied min of 

meer soos volg (kyk Kaart 1): van die Selonsrivier (Ngwaritsi) in die weste 

tot by die Sterkstroom (Gwatlbe) in die ooste; van die Magaliesberge in die 

suide tot by die Elandsrivier (I<getleng) in die noorde. IO 

1. Vorster 1969 39-77 
2. Coertze 1971 25, 28; Vorster 1969 40, 42 
3. Breutz 1954 114; Coertze 1971 22, 24 
4. Breutz 1954 114 
5. Coertze 1971 28 
6. Breutz 1954 114 
7. Breutz 1954 114; Coertze 1971 24 
8. Breutz 1954 115; Coertze 1971 31 
9. Breutz 1954 115; Coertze 1971 31 

10. Coertze 1971 31-32 

12 
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Omtrent Nape se opvolger Setsheele of Setsete is niks bekend nie, terwyl 

laasgenoemde se opvolger, Mmutle, volgens oorlewering die laaste stamhoof was 
I wat by Swartkoppies, in die omgewing van Brits, gewoon het. Phogole II, 

Mmutle se opvolger, sou in die omgewing van die huidige Meliodorastasie, oos 
2 van Ottosdal, gewoon het. Na Phogole II se dood is die stam onder sy seuns 

Khudu, Mare en Milwana verdeel. Khudu het die stamvader van die Bakwena

baKhudu, die Bakwena-baMongatane en die Bakwena- of Bafokeng-baMmutle geword. 3 

Mare het die stamvader van die Bakwena-baMare-a-Phogole en verskeie Baf okeng= 

stanune in Lesotho geword4 terwyl Milwana die stamvader van onder meer die 
5 Bafokeng van Rustenburg geword het. 

Die redes vir en die presiese plek van hierdie stamdeling is onseker. 

Die stamdeling het waarskynlik omstreeks 1700 plaasgevind6 weens 'n hangers= 

nood. 7 Volgens segslui het die stamdeling in die omgewing van Rustenburg 

plaasgevind8 wat beteken dat die trek na die omgewing van Ottosdal na Phogole 

II se dood moes plaasgevind het. Hierdie gebeure werp meer lig op die ver= 

lating van die stamgebied deur die stamgedeeltes onder Khudu en Mare, terwyl 

Milwana min of meer in die stamgebied gebly het. Hierdie optrede kan moont= 

lik verklaar word in die lig van die junior seun se plig om die huis van sy 
9 moeder te versorg en op te pas. In oordragtelike sin sou dit die plig van 

die junior huis van die heersersfamilie wees om die stamgebied, as huis van 
10 die stam, op te pas. 

Omtrent Mare, die eerste stamhoof van die Bakwena-baMare-a-Phogole, is 

niks bekend nie behalwe dat die stam na sy dood onder sy seuns Ngata en 

Tlopo verdeel is. Ngata het sy vader opgevolg, terwyl Tlopo met sy volge= 

linge na die Oranje-Vrystaat getrek het en die stamvader van verskeie 
11 Bafokengstanune in die Oranje-Vrystaat en Lesotho geword het. 

Aangaande Ngata en sy opvolgers is min bekend. Gedurende Ngata se 

stamhoofskap het die stam vier verbande 12 (dikgoro; ekv.: kgoro) omvat wat 

I. Breutz 1954 116 
2. Breutz 1954 116 
3. Breutz 1954 116; Coertze 1971 24 
4. Breutz 1954 116; Coertze 1971 24-26 
5. Breutz 1954 116; Coertze 1971 27 
6. Coertze 1971 22 
7. Coertze 1971 23 
8. Vorster 1969 45 
9. Coertze 1971 303; Schapera 1953 43; Vorster 1969 45 

10. Vorster 1969 45 
1 I. Breutz 1954 117 
12. Vgl. Prinsloo 1976 7, 26, 142 



in senioriteitsorde die volgende is: Rakwena (Matsukubjana), Baraale, Bama= 
1 loka en Bamogatla. 

Ngata is deur Matsukubjana opgevolg wat op sy beurt agtereenvolgens 

deur Kwena (alias Lefukumetsi), Mabatlane, Tite (Dite), Masilo, Kokosi, 

Mpone, Mpudi (alias Mampoli, alias Mosate) en Thekiso opgevolg is. Daar 

is onsekerheid of almal wel stamhoofde en of sotmniges slegs regente was. 
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Die meeste van hierdie stamhoofde het op Kokosi, dit is Losberg, in die om=. 

gewing van Fochville gewoon. Kokosi is ook die laaste bekende·. hoof stat van 

die stam. Tydens Mpudi of Thekiso se hoofskap het die vier verbande (dikgoro) 

onderskeidelik die volgende familiegroepe (masika; ekv.: lesika) ingesluit. 

Rakwena: Molitswe, Lekoapa, Sebogoli en Moithupi 

Baraale: Mafojani, Padi en Modise 

Bamaloka: Mogagabe, Malefetsi en Motsumi 

Bamogatla: Raditlhalo en Ngakane. 2 

Onder Thekiso was die stamgebied se grense min of meer soos volg (kyk 

Kaart 1): In die weste, van die Krokodilrivier by Krugersdorp en die Mooi= 

rivier naby Boons af verby Potchefstroom tot aan die Vaalrivier. Die noord= 

grens was Boons, Krugersdorp en Boksburg. Die oosgrens het van Boksburg af 

gestrek in 'n suidelike rigting tot aan die Vaalrivier. Die Vaalrivier was 

d . .d 3 1e su1 grens. 

In hierdie tyd het die stam weens onbekende redes intern verdeeld geraak 

en is die Rakwena- en die Baraale-verband uit die stam verdryf sodat die stam= 

hoofskap op Mogagabe, uit die Bamaloka-verband, oorgegaan het. Die presiese 

tyd van hierdie gebeure is onseker. Sotmnige segslui beweer dat dit in die 
4 tyd van Thekiso gebeur het. 

Kort hierna is die stam deur Mzilikazi se aanvalle, omstreeks 1828-30, 

verstrooi. 5 Mogagabe het met 'n aantal volgelinge na die Oranje-Vrystaat 

ontvlug waar hulle waarskynlik onder stam~oof Moroka skuiling gevind het. 6 

Die Bamogatla-verband het egter in die stamgebied bly swerf en later het 

verbandslede op die plase Misgund en Vlakplaas gevestig geraak. 7 Die plase 

I. Vorster 1969 50-51 
2. Vorster 1969 53-54 
3. Vorster 1969 52; vgl. Breutz 1954 119 
4. Vorster 1969 55 
5. Vorster 1969 56 
6. Vorster 1969 63 
7. Vorster 1969 57 



15 

het nie aan hulle behoort nie (kyk Kaart 1). Die lotgevalle van die Rakwena

en die Baraale-verband is grootliks onbekend. 1 

Alhoewel die stam op hierdie tydstip dus as eenbeid verdwyn bet, is 

Mogagabe in die Oranje-Vrystaat deur sy seun Motbupi (alias Nkokoto) opge= 

volg. Na Motbupi se dood was sy opvolger, Pule, nog te jonk om op te volg 

en bet Malefetse as regent waargeneem. Malefetse bet later geweier om die 

regentskap neer te le sodat Pule kon opvolg. Die Bamogatla-verband, wat 

biervan geboor bet, bet Pule gaan baal2 en teen omstreeks 1897-98 is Pule as 

stamboof op Misgund gevestig. Hierdie optrede was 'n poging om die stameen= 

beid weer te laat berleef. 

Pule wat sy senior seun Dire oorleef bet, is in 1915 oorlede. In 1919 

is Notsbe, senior seun van Dire, as stamhoof aangewys maar by is in 1920 oor= 

lede. Notsbe se opvo~ger, Oratamang, was te jonk om op te volg en Setlhake, 

broer van Dire, bet as regent waargeneem. Oratamang is sonder nakomelinge 

oorlede voordat by stamhoof kon word, sodat daar nie 'n opvolger in die· 

direkte linie van die stamhoof was nie. 3 Na Setlbake se dood omstreeks 

1925-30 is daar nie 'n stamboof aangewys nie. 

Ten einde met die pogings tot stamherstel te slaag, was nie alleen die 

berstel van die eenbeidsimbool, die stamhoof, nodig nie maar ook 'n eie grond= 

gebied. In 1912 bet veertien stamlede, boofsaaklik lede van die Ngakane-huis 

uit die Bamogatla-verband, die plaas Klipgat in die Ventersdorpse distrik aan= 

gekoop (kyk Kaart 1). Die plaas is in onverdeelde aandele besit. Die bewoners 

van Klipgat was onder die gesag van Paulus Dikobe, seun van Motsbume wat in 

1897 die leiding geneem bet om Pule op Misgund te vestig. Dikobe, wat om= 

streeks 1920-21 oorlede is, is deur sy broer Tbebe Markus Ngakane opgevolg. 

Markus Ngakane is in 1963 oorlede en deur sy seun William B. Ngakane opgevolg. 

Die toenemende industrialisasieproses sedert die ontdekking van goud 

in 1886 op die Witwatersrand bet grootliks daartoe bygedra dat baie stamlede 

wat op die plase Misgund en Vlakplaas gevestig was, hulle mettertyd gevestig 

bet in die woongebiede wat aan die Witwatersrand en omgewing ontstaan het. 

Dit bet 'n verdere verstrooiing van die stam veronderstel. Die oorlye van 

die aangewese stamhoof in die twintigerjare bet die pogings tot stamberstel 

vir eers beeindig boewel die ideaal gebly bet. 

1. Vgl. Vorster 1969 57-58 
2. Vorster 1969 59 
3. Vorster 1969 59 
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Die stamlede op Klipgat het 'n eie grondgebied steeds as 'n belangrike 

faktor tot stamherstel gesien. Omstreeks 1940-50 het vier van die oorspronk= 

like kopers van Klipgat die mineraalregte op 'n gedeelte van Klipgat aan 'n 

blanke verruil vir ongeveer 900 hektaar van die plaas Vlakpan in die Lichten= 

burgse distrik. 

In die laat veertigerjare het die inwoners van Klipgat, .wat tot 20 gesinne 

gegroei het, gepoog om verdere grond aan te koop. Ingevolge die bepalings van 

die Natur~lle Grond Wet 1 en die Ontwikkelingstrust en -grond Wet 2 was Klipgat 

egter buite 'n oopgestelde gebied gelee. Verdere grond kon slegs aangekoop 

word indien die inwoners na 'n oopgestelde gebied verskuif. Die inwoners van 

Klipgat is derhalwe 'n keuse gegee om of na die plaas Uitkyk in die huidige 

distrik Madikwe of na die plaas Vlakpan in die Lichtenburgse distrik te ver= 

skuif. Die meerderheid het op Uitkyk besluit (kyk Kaart l). Ongeveer 1 400 

hektaar van die ongeveer 2 764 hektaar van Uitkyk was reeds in besit van die 

Suid-Afrikaanse Ontwikkelingstrust. Daar is ooreengekom dat die Suid

Afrikaanse Ontwikkelingstrust die restant van Uitkyk (1 364 hektaar) sou aan= 

koop en vir toekomstige gebruik deur die stam sou hou. 3 

Met die geld wat vir Klipgat betaal is plus 'n verdere R3 000 wat ander 

stamlede reeds bymekaar gebring het, kon 1 375 hektaar van Uitkyk aangekoop 

word en sou die oorblywende ongeveer 25 hektaar aan die kopers geskenk word. 

Die minderheidsgroep op Klipgat het egter nie meegedoen nie sodat uiteindelik 

ongeveer 1 121 hektaar aangekoop is. Hierdie grond is in onverdeelde aandele 

soos volg besit: ongeveer 986 hektaar deur tien van die voormalige inwoners 

wat ingestem het om na Uitkyk te verhuis en ongeveer 135 hektaar deur die 

stam. Die verskuiwing na Uitkyk het in 1961 plaasgevind. Die restant van 

Uitkyk was toe reeds deur die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingstrust aangekoop 

en stamlede wat nie op Klipgat grond gehad het nie, het toestemming verkry 

om hulle op die restantgedeelte te vestig. 

Tydens die onderhandelinge insake verskuiwing is die Departement van 

Samewerking en Ontwikkeling ook versoek om die stamgedeelte op Klipgat as 

'n stam saam te stel en 'n stamhoof aan te wys. Ondertussen is 'n komitee 

in 1952 in Johannesburg in die lewe geroep met die doel om die stam te laat 

herleef, grond vir toekomstige vestiging aan te koop en 'n stamhoof aan te 

wys. Onderhandelinge deur die betrokke departement met hierdie komitee en 

I. Wet no. 27 1913 
2. Wet no. 18 1936 
3. Vorster 1969 71-72 



die stamgedeelte op Klipgat, wat die oorspronklike versoek gerig bet, bet 

gelei tot die aanwysing van Stephen Serete Mogagabe as stamhoof •. Mogagabe 
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is 'n agterkleinseun van Pule uit laasgenoemde se tweede huis. Sedert 1961 

kon stamlede hulle op die restant van Uitkyk gaan vestig. In 1965 was daar 

ongeveer 18 gesinne en in 1968 ongeveer 50 gesinne 1 gevestig. Hierdie ge= 

sinne was almal lede van die Bamaloka- en die Bamogatla-verband. Tydens die 

navorsing in 1976 was daar ongeveer 377 gesinne in die stamgebied gevestig. 

In 1965 is die hele plaas vir doeleindes van belasting tot lokasie verklaar. 2 

Op 24 Augustus 1968 is die aangewese stamhoof formeel ingehuldig inge= 

volge die bepalinge van die Swart Administrasiewet. 3 Die inhuldigingsere= 

monie bet die oorhandiging van die tradisionele gesagsimbole, naamlik die 

assegaai, die byl en die luiperdvel, ingesluit en was die eerste waartydens 

'n stamhoof van die Bakwena-baMare-a-Phogole formeel deur die Suid-Afrikaan• 

se owerheid erken en ingehuldig is. 4 Die betekenis van die stamhoof se in= 

huldiging is enersyds die amptelike erkenning van die stam deur die voog= 

administrasie en andersyds 'n sigbare verwesentliking van die ideaal van 

stamherlewing binne 'n erkende stamgebied. 

Sover vasgestel kon word,.is die stam nie as 'n stamowerheid ingevolge 

die bepalinge van die Wet op Swart Owerhede5 erken nie. Die stamhoof is 

egter met judisiele bevoegdhede beklee sedert sy inhuldiging en het sitting 

op die Madikwe-streekowerheid. 

II. AANRAKING MET DIE WESTERSE KULTUUR 

Omtrent die vroegste aanraking tussen die stam en die Westerse kultuur 

is weinig bekend, omdat die stam van ongeveer 1830 af tot 1968 nie as 'n 

stameenheid gefunksioneer het nie. Die aanraking wat wel plaasgevind het, 

was meer individueel van aard en blyk onder andere uit die aankoop van 

grond. 

Op die polities-administratiewe vlak was formele kontak van resente 

oorsprong en behels die onderhandelinge insake grond, die verskuiwing van 

'n stamgedeelte, die erkenning en die inhuldiging van die stamhoof. Die 

voorgeskrewe pligte, bevoegdhede, voorregte en diensvoorwaardes van die 

1. Brief van stamhoof aan Dept., 1968 
2. Prokl. no. 293 1965 Bylae 
3. Wet no. 38 1927 art. 2(7) soos gewysig 
4. Vorster 1969 131 
5. Wet no. 68 1951 soos gewysig 
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stamhoof 1 is voorbeelde van kontak op hierdie vlak. 

Op die juridiese vlak is die invloed van die Westerse kultuur waarneem= 

b . d. f d. . . 1 2 k . . 1 3 . . d 'k . d. h f aar in ie s eer van ie sivie e en rimine e Juris i sie van ie stam oo 

en die instelling en jurisdiksie van verskillende howe4 waartoe stamlede toe= 

gang bet •. Verdere voorbeelde van Westerse invloed is die beperkinge op die 

erkenning van die gewoontereg in die algemeen, 5 veranderinge in die sfeer 

van die huweliks-, 6 die opvolgings-7 en die sakereg. 8 

Op ekonomiese gebied dateer kontak met die Westerse kultuur terug na om= 

~treeks 1840-50 met die ontdekking van goud in 1886 as verdere stimulus. Die 

invloed van die Westerse kultuur is vandag duidelik waarneembaar in die stam 

se ekonomiese lewe. Dit behels onder andere Westerse kleredrag en boustyle, 

die gebruik van geld, Westerse vervoermiddele, landbou-implemente en -metodes, 

bou- en omheiningsmateriale. Dit beteken egter nie dat niks van die eie be= 

houe gebly bet nie. Baie huise is nog tipies Tswana. Die bestaanslandbou 

met akkerbou en veeteelt as belangrikste bedryf stakke geld nog. Die tuis= 

nywerheid as bedryfsvorm bet egter feitlik verdwyn. 

Verwantskapsverhoudinge speel steeds 'n belangrike rol in die alledaagse 

lewe. Verwante poog om woongrond na aan mekaar te kry, hoewel dit nie altyd 

moontlik is nie. Die familiegroep (lesika) en die verband (kgoro) is naas 

die gesin, betekenisvolle verwantskapsgroepe. Poliginie bet feitlik verdwyn; 

slegs een geval van poliginie is aangetref. Weens die afwesigheid van sommige 

mans woon hul pasgetroude vroue of by hul eie ouers of by die van hul mans in. 

Die gebruik dat 'n vrou vir 'n periode na die geboorte van 'n kind afgesonder 

word en dat mans nie,die huis mag binnegaan nie, 9 word nog algemeen gehand= 

haaf. Tydens die huis-tot-huis-opname is 'n gesin wat die gebruik nagelaat 

bet, deur die gids-tolk daaroor berispe. As rede vir die nalating bet die 

gesin aangevoer dat hulle kort gelede uit die stad gekom bet waar die gebruik 

nie meer algemeen gehandhaaf word nie. As rede vir die teregwysing is ver= 

duidelik dat betreding van die huis teenspoed tot gevolg kan he. Die aard 

van die teenspoed kon egter nie gekwalifiseer word nie. 

I. Wet no. 38 1927 art. 2(7) SOOS gewysig 
2. Wet no. 38 1927 art. 12 
3. Wet no. 38 1927 a.rt. 20 
4. Vgl. Wet no. 38 1927 art. 9-11, 13-18; Wet no. 9 1929 art. IO 
5. Wet no. 38 1927 art. I I 
6. Wet no. 38 1927 art. 22 
7. Wet no. 38 1927 art. 23 
8. Wet no. 38 1927 art. 22, 23; Prokl. R.192 1967; Prokl. R. 188 1969 
9. Pauw 1960 14-15; Verryn 1976 7 
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Op onderwysgebied blyk die Westerse kultuurinvloed uit die skoolbywoning. 

Die tradisionele regimentstelsel (mophato; mv.: mephato) en die formele onder= 

rig wat daarmee gepaard gegaan het, het verval. Die huidige skoolfasiliteite 

in die gebied omvat twee skoolgeboue, elk met vyf klaskamers, terwyl die klas= 

kamers vir die laer sekondere skool tydens die navorsing in aanbou was. As 

bykomende klaskamers is tydelik van kerkgeboue gebruik gemaak. Die fondse om 

skoolgeboue op te rig, word gedeeltelik verkry deur 'n eenmalige bedrag van 

R20 van elke grondhouer te vorder; hierdie fondse word verder aangevul deur 

'n subsidie van die sentrale regering. Die leerlingtal vir 1976 kan in 

tabel 1 afgelees word (kyk Bylae 3). Vir vergelykingsdoeleindes word die 

leerlingtal vir 1969 ook verstrek; die groei is te danke aan die toenemende 

vestiging van stamlede in die stamgebied sedert 1968 (kyk Bylae 3, tabel 2). 

Op religieuse vlak is Westerse invloed waarneembaar in die aantal ge= 

loofsgenootskappe wat in die stamgebied werksaam is. Sover vasgestel kon 

word, is daar lidmate van die volgende kerke en geloofsgenootskappe: die N.G. 

Kerk van Afrika, die Metodiste Kerk, die Kerk van Engeland, die Lutherse 

Kerk, die ,.Bantu Methodist Church of South Africa", die ,.African Methodist 

Episcopal Church" en die ,.St.Paul" en ,,St.John Faith Mission Church of South 

Africa". Eersgenoemde drie kerke het reeds kerkgeboue in die stamgebied op= 

gerig. Daar kan dus gestel word dat die stamlede nominaal gekersten is. Tog 

het baie van die tradisionele religieuse opvattinge stand gehou, hoewel die 

vorm waarin dit uitdrukking gevind het in die meeste gevalle verander het. 

Die tradisionele blyk onder andere uit die handelinge tydens geboorte waar die 

opvatting omtrent rituele warmte1 'n rol speel, die handewasseremonie na 'n 

begrafnis, 2 en die magiese handelinge in verband met die landbou. 3 

III. SAMESTELLING VAN BEVOLKING 

Hoewel die stam in 1961 na die huidige gebied verskuif is, het 'n opname 

(kyk Bylae 3, tabel 2) getoon dat die grootskaalse vestiging van stamlede op 

toegewese trustgrond na die inhuldiging van die stamhoof in 1968 plaasgevind 

het. Om hierdie rede was die bevolkingsyfers van die 1970-sensus van beperk= 

te waarde en is daarom nie vir doeleindes van hierdie studie gebruik nie. 

Die metode van die Departement van Samewerking en Ontwikkeling om die getal 

belastingbetalers met 'n faktor 4 te vermenigvuldig ten einde die de facto-

1. Vgl. Pauw 1960 14-15, 26-27 
2. Vgl. Pauw 1960 22 
3. Vgl. Schapera 1953 22 
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bevolking te bepaal, 1 is eweneens onbevredigend gevind. In die eerste plek 

was daar geen betroubare syfers van belastingbetalers in die stamkantoor be= 

skikbaar nie. In die tweede plek is daar veral op die toegewese trustgrond 

woonpersele aan stamlede toegewys wat hulle nog nie in die gebied gevestig 

het nie hoewel hulle as belastingbetalers aangegee word. In die derde plek 

is daar 'n aantal _skoolgaande kinders wat by verwante inwoon of wat onder 

toesig van verwante op hul ouers se woonpersele woon terwyl die ander lede 

van hul gesinne nog nie in die gebied gevestig is nie. 

Die metode wat gevolg is, behels 'n persoonlike bevolkingsopname by wyse 

van 'n vraelys. By slegs 31 van die bewoonde persele op die toegewese trust• 

grond was die bewoners afwesig op die dag van die opname. Op hierdie wyse is 

die opname by nagenoeg 91% van die bewoonde persele op toegewese trustgrond 

en by al die bewoonde erwe op grond in privaateiendom gedoen. In die opname 

is ouderdom nie as kriterium vir 'n onderskeid tussen 'n volwassene en 'n 

kind gebruik nie, maar is eerder gesteun op die mense se eie onderskeiding 

tussen 'n volwassene en 'n kind. In die uiteensetting van die gegewens ver= 

wys kinders of seuns en dogters na persone van voorskoolse ouderdom en na 

persone wat in die gebied of elders op skool is. 

In die aanbieding van die gegewens word onderskei tussen die bevolking 

op grond in privaateiendom en die op toegewese trustgrond (kyk Kaart 3) aan= 

gesien die grondbesitstelsel moontlik 'n invloed op die bevolkingsgetalle 

kan he. Die bevolkingsamestelling word in Bylae 3, tabel 3 weergegee. 

1. Grondin privaateiendom 

Tydens die navorsing was daar 24 uitgemete woonerwe waarvan 10 bewoon 

is. Die totale bevolking op die bewoonde erwe is 67 persone met 'n gemiddeld 

van 6,7 persone per erf. Daar is 10 persone, naamlik 5 mans, 2 vroue en 

3 dogters, afwesig sodat die de jure-bevolking op hierdie erwe 77 persone is 

met 'n gemiddeld van 7,7 persone per bewoonde erf en 'n afwesigheidsyfer van 

13%. 'n Projeksie van hierdie syfers om 'n skatting van die de jure-bevolk= 

ing op grond in privaateiendom te maak, is nie wenslik nie omdat die eienaars 

nog nie duidelikheid oor die vererwing van hul grond het nie, of skoon die 

reels van die gemene reg algemeen geld. 2 Verder is daar op een erf 'n gesin 

aanwesig wat as 11wagter" vir die eienaar optree terwyl die eienaar met sy 

afhanklikes nie in die gebied woon nie. Die 11wagter" het geen aanspraak op 

1. Vgl. Coertze 1971 85 
2. Vgl. Coertze 1971 343 
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grond in die gebied nie. 

'n Verdere ontleding van die bevolking toon dat daar op ses erwe mans, 

op al die erwe vroue, op sewe erwe seuns en op nege erwe dogters aanwesig 

is. Op een erf woon 'n man met sy gesin asook sy getroude seun met sy gesin. 

Op drie erwe is daar twee vroue elk, gewoonlik 'n moeder en haar volwasse 

dogter. Daar is geen geval van poliginie nie. 

Die getal bewoners per erf wissel tussen twee en elf soos volg: op 

een erf is daar onderskeidelik twee, vier, ses, agt en elf inwoners, op 

twee erwe is daar drie inwoners elk en op drie erwe tien inwoners elk. Die 

verwantskapsbande tussen die bewoners van 'n erf word in tabel 4 aangedui 

(kyk Bylae 3). Op die verwantskapsbande tussen die onderskeie mede-eienaars 

is nie ingegaan nie. Uit tabel 4 blyk dat die bewoners van erwe oorwegend 

gesinne is en dat gesinne deur toevoeging van verwante van veral die man 

maar ook deur die van die vrou uitbrei. Patrilineere uitbreiding van die 

gesin is algemeen by die Tswana ooreenk.omstig die stelsel van patrilineere_ 

afkomsrekening, 1 of skoon uitbreiding deur die vroulike lyn nie totaal vreemd 
• • 2 
1s nie. 

2. Toegewese trustgrond 

Tydens die navorsing was daar ongeveer 772 uitgemete woonpersele op 

hierdie grond waarvan 367 bewoon is. In enk.ele gevalle was dit moeilik om 

te bepaal of 'n perseel wel uitgemeet is omdat die perseel nog ontbos nog 

omhein was. Hierdie gevalle was beperk tot die oostelike deel van die woon= 

gebied wat yl bevolk is sodat navrae by die naaste bewoonde persele nie altyd 

betroubaar was nie. In die meeste gevalle is die bakens nagegaan omdat af= 

bakening aandui dat 'n perseel toegewys is. Die syfer van 772 persele kan 

dus geredelik as korrek aanvaar word. Daar word egter van tyd tot tyd nuwe 

toewysings·gedoen om veral nuwe intrekkers te akkonnnodeer. 

Die opname is by 336 van die 367 bewoonde persele gedoen en die bevol= 

kingsamestelling word in tabel 3 aangedui (kyk Bylae 3). Die totale bevol= 

king op die bewoonde persele is 2 302 persone met 'n gemiddeld van 6,9 per= 

sone per perseel. 3 Daar is 705 persone, naamlik 420 mans, 218 vroue, 34 

seuns en 33 dogters, afwesig sodat die de jure-bevolking op die bewoonde 

persele in die opname 3 007 persone is met 'n gemiddeld van 9 persone per 

1. Schapera 1953 44-45 
2. Vgl. Schapcra 1950 141 
3. Vgl. ook Coertze 1971 83 (Fokeng); Van der Wateren 1974 113 (Hurutshe) 
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bewoonde perseel en 'n afwesigheidsyfer van 23%. 'n Projeksie van hierdie 

syfer gee 'n de jure-bevolking van 3 303 persone op al die bewoonde persele 

tydens die opname en 'n de jure-bevolking van 6 948 persone op die toegewese 

persele op die toegewese trustgrond. Die projeksie van die syfers vir hier= 

die gebied is enigsins misleidend aangesien 'n aantal kinders van afwesige 

perseelhouers en 'n aantal kleinkinders by hul grootouers inwoon terwyl hul 

ouers uit die gebied afwesig is. Daar is ook 'n aantal vrouens wat met hul 

kinders by hul ouers of hul skoonouers woon terwyl hul mans, wat perseel= 

houers is, uit die gebied afwesig.is. As die syfer van 6,9 persone per 

perseel as basis geneem word, kan die de jure-bevolking op 5 327 persone 

gestel word. 

'n Verdere ontleding van die bevolking toon dat daar op 184 persele 

mans, op 289 persele seuns, op 316 persele vroue en op 281 persele dogters 

aanwesig is. Dit blyk ook dat daar op 159 persele een man elk, op 22 per= 

sele twee mans elk, op 2 persele drie mans elk en op 1 perseel vier mans is. 

Op 208 persele is daar een vrou elk, op 83 persele twee vroue elk, op 15 per= 

sele drie vroue elk en op 10 persele vier vroue elk. 

Die getal bewoners per perseel wissel tussen een en negentien (kyk 

Bylae 3, tabel 5). Die elf persone wat alleen op 'n perseel woon, sluit 

een ongetroude man, vier wewenaars, drie getroude mans, twee weduwees en een 

getroude vrou in. Laasgenoemde vrou woon op haar man se perseel terwyl hy 

buite die gebied werk. Op een van die agtien persele met twee bewoners elk 

woon twee bejaarde maar onverwante mans op die een se seun se perseel. Daar 

is verder een geval van poliginie, waar 'n man twee vrouens het. 

Die verwantskapsbande tussen die bewoners van 'n perseel wissel. Ten 

einde 'n beeld hiervan te kry, is 'n verteenwoordigende monster uit die op= 

name geneem deur elke vyfde perseel in die opname te gebruik. Die monster 

betrek 458 (19,9%) van die bewoners en sluit 42 (19,7%) mans, 99 (21,6%) 

vroue, 142 (17,6%) seuns en 177 (21,5%) dogters in. Die resultaat hiervan 

word in Bylae 3, tabel 6 weergegee. Uit die betrokke tabel blyk dat die 

bewoners van persele oorwegend gesinne is (48 of 71,5%). Verder blyk dat 

uitbreiding van die gesin hoofsaaklik deur die vrou geskied (68,75%), terwyl 

uitbreiding deur die man (18,75%) en deur sowel die man as die vrou (12,50%) 

ook voorkom. Hieruit blyk dat die bewoners van persele verwant is aan mekaar 

deur afkoms en die huwelik, ofskoon die afkomslyn eerder patrilateraal as 

streng patrilineer is. In vergelyking met die posisie op grand in privaat= 

eiendom blyk daar op die toegewese trustgrond 'n grater neiging tot uitbrei= 



23 

ding van die gesin deur die moederlyn te wees. Of hierdie tendens verband 

hou met 'n bepaalde grondbesitstelsel word in 'n latere hoofstuk oorweeg. 

IV. GEVOLGTREKKINGE 

Uit die historiese oorsig blyk dat die stam tans gevestig is in 'n gebied 

wat vroeer moontlik deur hulle voorouers bewoon was ofskoon die huidige gebied 

heel waarskynlik baie kleiner is as die vroeere woongebied. Verder blyk dat 

die stam as eenheid na Mzilikazi se aanval op die stam verdwyn het en na ruia 

130 jaar weer as stam·saamgestel en as sodanig deur die Suid-Afrikaanse ower
heid erken is. 'n Gedeelte van die stam bet tydens die verstrooiingstydperk 

grond in eiendom gekoop en die eienaars van privaatgrond in die stamgebied is 

nakomelinge van die oorspronklike kopers. Die besit van grond in privaat= 

eiendom deur stamlede strek dus oor 'n periode van 60 jaar en meer terwyl die 

besit van toegewese trustgrond 'n relatief nuwe ervaring is vir die stam wat 

lank sonder grond was. Die grondloosheid van die s~am bet ongetwyfeld daartoe 

bygedra dat tradisies in verband met en opvattinge omtrent grond enigermate 

vergeet is. 

Uit die aanraking met die Westerse kultuur blyk dat die stamlede op in= 

dividuele basis in mindere of meerdere mate die ontwikkelinge aan die Wit= 

watersrand meegemaak het. Die inisiatief om die stam as eenheid te laat her= 

leef en om grond vir die stam te bekom, bet van 'n komitee aan die Witwaters• 

rand uitgegaan. Die aanraking met die Westerse kultuur is die duidelikste 

waarneembaar op die politieke en juridiese vlak waar daar in hoe mate sprake 

is van gedwonge, of ten minste van geleide, akkulturasie. Op ekonomiese ge• 

bied is baie aanpassings gemaak ofskoon akkerbou en veeteelt nog die belang= 

rikste ekonomiese bedrywe is. Die veranderinge op hierdie terrein is duidelik 

waarneembaar in materiele voorwerpe. Op die gebied van onderwys blyk die in= 

vloed van aanraking met die Westerse kultuur duidelik.uit die vrywillige aan= 

vaarding van die skool as onderwysinstelling. Op religieuse vlak blyk die 

resultaat van aanraking met die Westerse kultuur uit die feit dat stamlede 

in die al~emeen gekersten is of skoon daar tekens is dat van die eertydse tra= 

disies behou is. Op die terrein van verwantskap is die resultaat van aan= 

raking met die Westerse kultuur op die oog af nie opvallend nie. Daar is wel 

getuienis dat baie van die eertydse tradisies behou is alhoewel 'n mens kan 

aanvaar dat aanpassings gemaak is. 

Wat die bevolkingsamestelling betref blyk dat die gemiddelde aantal in= 

wooers per woonerf of -perseel min of meer dieselfde is. Verder blyk dat 
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uitbreiding van die gesin op die toegewese trustgrond in groter mate as op 

grond in privaateiendom deur die vroulike lyn geskied. Op die grond in pri= 

vaateiendom geskied uitbreiding van die gesin deur die manlike lyn oorwegend 

patrilineer teenoor patrilateraal op die toegewese trustgrond. Die mate waar= 

in hierdie verskil saamhang met die verskil in die grondbesitstelsels word in 

'n latere hoofstuk oorweeg. 



HOOFSTUK 3 

DIE STAMGEBIED IN GEOGRAFIESE EN EKONOMIESE VERBAND 

I. DIE MENS EN SY OMGEWING 

Die geografiese omgewing hied aan die mens nie alleen bestaansmoontlik= 

hede nie, maar beperk in wyere sin ook die moontlikhede. 1 Die besondere wyse 

~aarop die mens die geografiese moontlikhede benut en sy besondere aanpassing 

by en van die geografiese beperkinge maak deel van die kulturele omgewing uit. 

Die verband tussen die mens en sy omgewing geniet sedert die vroegste 

jare al die aandag van geleerdes. Herodotus (484-425 v.C.) het byvoorbeeld 

gevra na die invloed van klimaat op die mens se karakter en liggaamsbou. 

Hippokrates (460-377 v.C.) was van mening dat die mens se fisieke en gees= 
2 telike eienskappe deur klimaat_en die geografiese omgewing bepaal word. 

Bodin (1530-1596) het religieuse, morele en intellektuele verskille tussen 

mense probeer verklaar as die gevolg van 'n wisselwerking tussen menslike 

en omgewingsfaktore. 3 

Met verloop van tyd het daar verskeie teoriee oor die verband tussen 

die mens en sy omgewing ontstaan. Hierdie teoriee kan volgens beklemtoning 

in drie hoofgroepe ingedeel word, te wete die wat die invloed van die mens 

op sy omgewing beklemtoon, die wat die invloed van die omgewing op die mens 

beklemtoon en die wat die wisselwerking tussen die mens en sy omgewing be= 

klemtoon. Volgens die geografies-deterministiese gedagterigting is die 

mens totaal aan sy omgewing onderworpe. Die geografiese omgewing stimuleer 

nie slegs kultuurvorming nie, maar bepaal ook die resultaat daarvan. 4 Lui= 

dens hierdie denkskool speel die omgewing 'n aktiewe en die mens 'n passiewe 

rol en word die klem eensydiglik-op die omgewing geplaas. Teenoor hierdie 

gedagterigting staan die waarvolgens die omgewing beperkinge plaas op die 

mens se ontwikkelingsmoontlikhede terwyl die moontlikhede wat die mens uit= 

eindelik benut deur historiese en kulturele faktore verklaar word. Hierdie 

beskouing het sy oorsprong by Boas en is uitgebou deur veral Kroeber. 5 

1. Vgl. Forde 1934 463; Herskovits 1952 72 e.v.; 
Herskovits 1955 100-106; Potgieter 1973 112, 113 

2. Penniman 1965 24 
3. Penniman 1965 37 
4. Vgl. bv. Hardesty 1977 1-5; Moran 1979 24-28 
5. Vgl. Hardesty 1977 4-6; Moran 1979 33-37 
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Luidens hierdie gedagterigting word aan die omgewing 'n passiewe rol toege= 

ken terwyl die klem eensydiglik op die mens geplaas word. 'n Ander beskouing 

is die waarvolgens die mens by sy omgewing aanpas dermate dat die mens toene• 

mend sy omgewing beheer. 1 Luidens hierdie benadering is daar 'n aktiewe wis= 

selwerking tussen die mens en sy omgewing ofskoon die mens uiteindelik die 

omgewing in hoe mate by hom aanpas. 

Laasgenoemde sluit aan by resente ontwikkelinge op hierdie gebied, naam= 

lik die ekologiese benadering. Ekologie is die studie van die verband tussen· 

plant- en diersoorte en tussen hulle en alle ander komponente van die omge= 

wing. 2 In die antropologie (sosiale en kulturele antropologie en volkekunde) 

beklemtoon die ekologiese benadering die mens se aanpassing by en van' sy omge= 

wing. Daar is verskeie variasies van die ekologiese benadering in die antro= 

pologie wat in sowel omvang as beklemtoning verskil, maar wat volgens omvang 

in twee vorme ingedeel kan word. Aan die een kant word die ondersoek beperk 

tot die wisselwerki~g tussen die mens se sosio-kulturele omgewing en die 

natuurlike omgewing en aan die ander kant word ook aandag gegee aan die mens 

se fisiologiese aanpassing by sy omgewing. 3 

Eersgenoemde vorm sluit die kultureel-ekologiese en die etno-ekologiese 

benadering in. Die kultureel-ekologiese benadering is deur Steward ontwikkel 

en deur ander uitgebou, en plaas die klem op die studie van gedragspatrone 

ten einde verhoudinge van oorsaak en gevolg te bepaal. Hierdie benadering 

is in wese evolusionisties. Die etno-ekologiese benadering beklemtoon die 

kognitiewe faset van kultuur en poog om vas te stel hoe mense hulle omgewing 

waarneem en hoe hierdie persepsies in die kultuur uitdrukking vind. 4 

Laasgenoemde vorm behels die ekosistemiese benadering en sluit bevol= 

kingsekologie en die ekologie van sisteme in. Hierdie benadering word soms 

ook ekologiese antropologie genoem. Luidens hierdie benadering word die klem 

verskuif van kulthur na bevolkings. Deur menslike bevolkings as komponente 

van ekosisteme te sien, word die fisiologiese, kulturele en gedragsaanpassing 

van die mens bestudeer. 5 

Uit voorgaande beknopte oorsig blyk dat daar 'n wisselwerking tussen die 

geografiese omgewing, die bevolking en die benutting van die omgewing is. 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Vgl. Moran 1979 28-33 
Hardesty 1977 7 
Vgl. Moran 1979 4, 42 
Hardesty 1977 8-10, 16-17; 
Hardesty 1977 10-16; vgl. 

vgl. Moran 1979 42-53, 58-61 
Moran 1979 53-58 
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Die benutting van die omgewing hou primer verband met die ekonomie, dog sonder 

om die inwerking van ander kultuuraspekte daarop uit te sluit. Die wissel= 

werking tussen hierdie faktore is 'n dinamiese proses sodat die aard van die 

wisselwerking alleen deur diachroniese studies blootgele kan word. In bier= 

die hoofstuk word bloot die feitelike situasie geskets sonder om noodwendig 

op die wisselwerking tussen die onderskeie faktore in te gaan. Een rede 

hiervoor is dat akkurate kennis van reenval, ondergrondse waterbronne, grond= 

tipes, temperature, die fauna en die flora nodig is om die werksanie faktore 

in die fisiese omgewing te verstaan. 'n Ander rede is dat van die gegewens 

oor 'n relatief lang tydperk moet strek om byvoorbeeld die risiko te bepaal 

wat die opeenvolging en duur van droogtes, en die uitwerking daarvan op die 

plantegroei, aan akkerbou en veeteelt stel. 1 Hierdie studie is dus nie 'n 

toepassing van die ekologiese benadering nie of skoon daar in mindere of 

meerdere mate van die insigte wat hierdie benadering bied, gebruik gemaak 

word. 

II. GEOGRAFIESE OMGEWING 

1. Ligging 

Die stam bewoon die plaas Uitkyk in die sentraal-westelike deel van die 

distrik Madikwe van Bophuthatswana (kyk Kaart 2). Die ligging van die plaas 

is 26° 27' O" oos en 25° 12' O" suid en die hoogte is ongeveer 981 meter bo 

seespieel. Die plaas beslaan ongeveer 2 764 hektaar waarvan ongeveer 1 121 

hektaar privaateiendom is. 

Die Groot Maricorivier vorm die grootste deel van die plaas se westelike 

grens. Die wesgrens van die gebied vorm ook deel van die westelike distriks= 

grens tussen die Republiek van Suid-Afrika en die distrik Madikwe van Bophu~ 

thatswana. Noord grens Uitkyk aan die plaas Misgund, suid aan die plaas Pags= 

kraal en oos aan die plaas Haakdoornlaagte (kyk Kaart 2). 

Die stamgebied is ongeveer 20 km van Madikwe, die administratiewe setel 

van die distrik, af. Die naaste poskantoor en landboukooperasie is op Skuins= 

drif wat sowat 15 km van die stamgebied in Suid-Afrika gelee is. Tydens die 

ondersoek was daar een gelisensieerde winkel in die stamgebied. Die naaste 

ander winkels is op Koffiekraal in die distrik en op die aangrensende Straats= 

drift net buite die distrik wat albei sowat 10 km van die stamgebied af is 

(kyk Kaart 2). 

1. Vgl. Netting 1977 83 
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Die naaste dorpe in Suid-Afrika van die stamgebied af is Groot Marico 

(+ 50 km), Zeerust (~ 80 km) en Swartruggens (~ 75 km). Die stamgebied is 

ongeveer 250 km van Pretoria en Johannesburg en ongeveer 140 km van Rusten= 

burg. Die naaste teerpad begin op Straatsdrift op die grens tussen die 

distrik Madikwe en Suid-Afrika en loop via Skuinsdrif na Groot Marico waar 

dit aansluit by die hoofpadnetwerk van Pretoria en Johannesburg na Mafikeng. 

Die naaste spoorverbinding is op Groot Marico (kyk Kaart 2). 

2. Klimaat 

Spesifieke gegewens oor die klimaat in die stamgebied is skraal en on= 

betroubaar. Daar is geen weer- of reenstasie in die stamgebied nie en tem= 

peratuurmetings ontbreek sodat op gegewens vir 'n veel wyer gebied staatge= 

maak moet word. Die reenval is gemeet by reenstasie no. 546/740 op Straats= 

drift, sowat 10 km van die stamgebied, en die temperatuurmetings is gedoen 

by Klimatologiese stasie no. 546/630 by die Marico Bosvelddam sowat 30 km 

van die stamgebied af (kyk Kaart 2). 

Die gemiddelde maksimum temperatuur vir Januarie wissel tussen 20°c en 

3o0 c; die gemiddelde maksimum tempe~atuur vir Januarie 1976 was 27°c en het 

gewissel tussen 19,5°c en 33°C. Die gemiddelde maksimum temperatuur vir 

Julie wissel tussen 16,5°c en 26°c; die gemiddelde maksimum temperatuur vir 

Julie 1975 was 21,1°c en het gewissel tussen 16,5°c en 26,5°c terwyl die ge= 

middelde maksimum temperatuur vir Julie 1976 21,2°c was en tussen 17°c en 

27,5°c gewissel het. Die gemiddelde jaarlikse frekwensie van dae met 'n 

maksimum temperatuur bo 35°c is 10 tot 30 dae, terwyl die gemiddelde jaar= 

likse frekwensie van dae met 'n maksimum temperatuur bo 30°c tussen 90 en 

120 dae wissel. Die syfers vir Julie 1975 tot Junie 1976 is 4 en 74 dae 

onderskeidelik. Die gemiddelde jaarlikse frekwensie van dae met 'n minimum 

temperatuur onder o0 c, dit is koue nagte, is tussen 10 en 30 dae; die syfer 

vir Julie 1975 tot Junie 1976 was 7 dae. Die rypperiode duur tussen 60 en 

90 dae en begin gemiddeld op 1 Junie. Geen gegewens oor die rypperiode vir 

die tydperk van 1 Junie 1975 tot 31 Mei 1976 was beskikbaar nie. 

Die stamgebied val in die somerreenvalstreek van Suid-Afrika en die 

grootste gedeelte van die neerslag kom in die somermaande voor. Die reen= 

valperiode strek normaalweg van Oktober tot April wanneer die gemiddelde 

neerslag 25 mm per maand oorskry. Die klimaks van die reenseisoen wissel 

tussen November en Februarie. Die gemiddelde jaarlikse reenval wissel tus= 
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1 sen 500 mm en 600 mm. Die reenvalsyf ers vir die af gelope drie seisoene was 
\ 

egter veel hoer, naamlik 1 504 mm, 2 363 mm en 2 124 mm vir die 1973-74, die 

1974-75 en die 1975-76 reenseisoen onderskeidelik (kyk Bylae 2). Verdere 

kenmerke van die reenval in die streek is dat dit onbetroubaar is, dat die 

grootste deel van die neerslag as donderstorms en los buie voorkom en dat dit 

soms met haelstorms gepaard gaan. 

Samevattend kan gestel word dat die stamgebied, soos trouens die hele 

Bophuthatswana oor die ·algemeen, 'n droe steppeklimaat met droe winters het. 2 

Reenval en temperatuur het 'n besondere invloed op die plantegroei3 met die 

gevolg dat die onbetroubare reenneerslag en die wisselende temperature 'n 

stremmende uitwerking op die landbou het. 

3. Waterbronne 

a. Bogrondse bronne 

Bogrondse waterbronne is beperk tot twee riviere wat deur die stamge= 

bied vloei. Die Groot Maricorivier vorm die grootste gedeelte van die weste= 

like grens van die stamgebied, terwyl dit ook gedeeltelik van wes na oos 

deur die gebied vloei tot waar die Thulanerivier met eersgenoemde saamvloei, 

vanwaar dit verder noordwaarts deur die gebied vloei. Die Thulanerivier 

vloei van suid na noord deur die gebied tot waar dit met die Groot Marica= 

rivier saamvloei (kyk Kaart 2). Nie een van die riviere is in die stamge= 

bied opgedam nie. Die Thulanerivier is vroeer op die suidelike grens van 

die gebied met 'n grondwal opgedam. Die wal het egter in die laat vyftiger= 

jare gebreek en is sedertdien nie herstel nie. 

Die Thulanerivier is nie standhoudend nie. Gedurende die veldnavorsing 

(Mei-Junie 1976) het die Thulanerivier nie gevloei nie, terwyl die Groot 

Maricorivier nog sterk gevloei het. Tydens die 1975-76 reenseisoen het die 

Groot Marica- en die Thulanerivier hul walle verskeie kere oorstroom en 

skade aan gesaaides op die oewers aangerig. Die driwwe deur die riviere kon 

tydens die oorstromings ook nie gebruik word nie. Hierdie verskynsel is 

egter die uitsondering eerder as die reel. 

b. Ondergrondse bronne 

Ondergrondse waterbronne is tot boorgate beperk. 'n Verdere kenmerk 

I. Benbo 1975 16 
2. Hattingh 1974 51 
3. Benbo 1975 16 
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van die ondergrondse water is dat dit op sonmige plekke in die stamgebied 

brak (sout) is wat dit minder geskik vir menslike inname maak. Hierdie ver• 

skynsel beperk die benutting van ondergrondse water weens die finansiele 

risiko aan 'n onbruikbare boorgat. Dit het ook 'n invloed op die verskaffing 

van water aan die inwoners van die gebied. Tydens die navorsingsperiode was 

die enigste bruikbare gate na aan die rivieroewers gelee sodat die meeste in

woners daagliks drinkwater moes aanry, sonmige oor 'n af stand van drie kilo• 

meter (kyk Ka~rt 4). 

Teen die einde van Junie 1976 was daar altesaam 17 boorgate in die stam

gebied, waarvan 8 deur individue op eie koste geslaan is. Van hierdie 8 het 

4 brakwater opgelewer. Die verspreiding van die boorgate en die gehalte van 

die water word in tabel 7 en die wyse waarop die water na die oppervlakte ge= 

bring in tabel 8 aangedui (kyk Bylae 3). 

4. Gronde 

Vanwee die beperkte inligting oor hierdie faset van die fisiese omge= 

wing word in hierdie afdeling grootliks gesteun op die inligting soos deur 

Hattingh1 verstrek. Die klem val eerder op die landboupotensiaal as die 

fisiese eienskappe van die gronde, aangesien die navorsing meer bepaald op 

die landbou gefokus is. 

Die stamgebied val in 'n streek met gronde wat 'n hoe weidingspotensiaal 

het en deur swart kleigronde en die grys (tot rooibruin) ysterhoudende late• 

ritiese gronde gevorm word. Weens die hoe klei-inhoud en daarmee saam 'n 

droe grondklimaat is hierdie gronde oor die algemeen nie vir akkerboudoel= 

eindes geskik nie. Die lae jaarlikse reenval en die onbetroubaarheid daar= 

van beperk die moontlikhede vir akkerbou verder maar sluit dit nie heeltemal 

uit nie. Die beskikbaarheid van rivieroewergrond verhoog die akkerboumoont= 

likhede enigermate terwyl besproeiing uit die rivier verdere moontlikhede 

bied. 

Waarnemings van akkerboutoestande in die omliggende gebied en veral 

op nabygelee plase in Suid-Afrika dui daarop dat gewasse soos mielies (wit 

en geel), sonneblom, sorghum en verskeie peulgewasse suksesvol onder droe= 

landtoestande verbou kan word. 

1. Hattingh 1974 51-56 
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5. Veldtipe 

I Die plantegroei in die stamgebied kan volgens Acocks se indeling van 

veldtipes onder die hoofgroep tropiese bos en savannetipes, en meer bepaald 

die onderafdeling ander turfdoringveld, ingedeel word. Hierdie veldtipe be= 

hels 'n kort digte bosveld wat baie gemengd is. 

Die volgende bome en struike kom onder andere in die stamgebied voor: 

Combretum holosericeum (rooibos), Acacia caffra (kaffer-wag-'n-bietjie), 

C1erodendrum glabrum (huilboom), Acacia heteracantha (haak-en-steek) en 

Acacia arabica var. kraussiana (ruikpeul). Grassoorte sluit onder andere 

in Setaria lindenbergiana (koppiesbuffelsgras), Heteropogon contortus (klits= 

gras) en Bothriochloa insculpta (terpentyngras). 

6. Agro-ekonomiese streek 

Met inageneming van die klimaat, grondtipe en plantegroei val die stam= 

gebied in 'n beesweistreek2 met 'n drakrag van ongeveer I bees (grootvee

eenheid) per sowat 5 hektaar. Weens die grondtipe is akkerbou onder droe= 

landtoestande eintlik tot 'n paar gewasse beperk. Die benutting van die 

rivieroewergrond vir akkerboudoeleindes verhoog egter die beperkte akker= 

boupotensiaal. 

III. EKONOMIESE OMGEWING 

Die ekonomiese stelsel van die stam sentreer hoof saaklik om akkerbou 

en veeteelt. Die insameling van veldprodukte speel geen rol meer nie, ter= 

wyl jag in die stamgebied verbode is. 

Die ekonomiese behoeftes van die stamlede is in hoe mate deur Westerse 

gebruiksartikels en boumateriale gestimuleer. 'n Kontantverdienste buite 

die stamgebied speel 'n belangrike rol en is in baie gevalle die enigste 

bron van kontant. 

1. Akkerbou 

Die belangrikste gewas wat verbou word, is wit- en geelmielies. Sonne= 

blom word ook verbou, terwyl gewasse soos koljander, ertjies, graansorghum, 

patats, aartappels, wortels, beet, tamaties, kool en spinasie op klein skaal 

verbou word. Die surplus mielies en sonneblom word hoofsaaklik in die stam= 

1. Acocks 1953 52-53 
2. Benbo 1975 16 



gebied verkoop of verruil, hoewel sommige inwoners veral sonneblom aan die 

landboukooperasie op Skuinsdrif lewer (kyk Kaart 2). 
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Weens 'n tekort aan voldoende grond vir lande vind akkerboubedrywighede 

hoofsaaklik op die woonpersele plaas. Die opbrengste op woonpersele en 

lande word in tabel 9 en 10 gegee (kyk Bylae 3). Die gegewens omtrent 

woongrond is beperk tot beboude grond en sluit onbeboude grond uit wat ook 

bewerk word. Weens die oorstromings van die meeste landerye gedurende die 

1975-76 seisoen word gegewens vir die 1974-75 seisoen verstrek. Geen gege= 

wens oor wintergraan is in die tabelle opgeneem nie, omdat wintergraan nie 

voorheen verbou is nie. 

2. Veeteelt 

Veeteelt is toegespits op veral beeste, skape en bokke. Die Afrikaner= 

beesras is die belangrikste beesras, hoewel die Brahmaan, die Simmentaler, 

die Hereford, die Bruin Switser en die Fries ook aangetref word. 

Veeveilings op Silkaatskop en Thulane (kyk Kaart 2) word geredelik 

ondersteun, omdat kontant op die wyse bekom word. Beeste word in die mees= 

te gevalle slegs verkoop as geld benodig word en nie primer omdat beesboer= 

dery as 'n bedryfsvorm gesien word nie. 

Skape en bokke word hoofsaaklik vir slag-, ruil- en geskenkdoeleindes 

aangehou, hoewel rituele verbruik nie uitgesluit kan word nie. 

Ander diere wat in redelike getalie aangetref word, is donkies en varke. 

Donkies word veral gebruik om water vir daaglikse gebruik te karwei. 

Onder die pluimveebevolking tel veral hoenders, hoewel kalkoene, eende, 

ganse en makoue ook aangetref word. Pluimvee word hoofsaaklik vir die ver= 

skaffing van vleis en eiers aangehou. 

Die dierebevolking word in tabel 11 aangedui (kyk Bylae 3) en sluit 

slegs diere in van vee-eienaars by wie die opname in die stamgebied gedoen 

is. Dit is aan die navorser bekend dat van die stamlede wat nog nie in die 

gebied gevestig is nie, reeds vee in die gebied het. 

3. Ander bedrywe 

Hoewel elke gesin of uitbreidinge daarvan in hoe mate selfversorgend 

is, het die tuisnywerheid as bedryfsvorm feitlik verdwyn. Daar is enkele 

stamlede wat hul arbeid aan andere verhuur vir doeleindes soos bouwerk, ont= 

bossing van woongrond en lande, omheining van woongrond, ploeg en versorging 



van beeste. Daar is ook 'n plaatmetaalwerker wat herstelwerk aan allerlei 

gebruiksartikels soos sinkbaddens en primusstowe doen. Verder is daar een 

man wat sy arbeid voltyds aan 'n ander verhuur vir allerlei dienste en een 

wat voltyds as veewagter vir 'n ander werk. 

4. Arbeid buite die stamgebied 
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Weens die resente vestiging van die stam in die stamgebied 1 is baie stam= 

lede nog elders werksaam. Voordat die groep as 'n stam saamgestel is, was die 

meeste stamlede in die Witwatersrand-gebied gevestig, sodat die meeste afwe= 

sige stamlede nog in die gebied arbeidsaam is, hoewel hulle reeds woongrond 

in die gebied verkry het. Ander sentra waar afwesige stamlede werksaam is, 

is Pretoria, Vereeniging en Rustenburg, terwyl 'n klein persentasie ook in 

ander gebiede werksaam is. 

Die kontantverdienste wat op die wyse die gebied binnevloei, word gebruik 

om voorsiening te maak vir die normale uitgawes aan voedsel en klere, maar 

ook om stamheffings en skoolgelde te betaal. In sonnnige gevalle word dit 

ook aangewend om verbeteringe soos 'n steenhuis, staal deur-en-vensterrame, 

sinkdakke en draadheinings op woongrond aan te bring. 

IV. VERBAND TUSSEN GEOGRAFIESE OMGEWING, BEVOLKING EN EKONOMIESE OMGEWING 

Die de facto mens-bodem verhouding tydens die navorsing is 94 mense 

per vierkante kilometer. Indien die verdeling van grand in privaateiendom 

en toegewese trustgrond in berekening gebring word, is die verhouding onder= 

skeidelik 7 en 190 mense per vierkante kilometer. 

Die dier-bodem verhouding van nagenoeg I grootvee-eenheid per 1,7 hek= 

taar vir die hele gebied vergelyk ongunstig met die drakrag van I grootvee

eenheid per 5 hektaar. Op die grand in privaateiendom is die verhouding 

grootvee-eenheid per 7,5 hektaar, terwyl dit nagenoeg I grootvee-eenheid 

per hektaar op die toegewese trustgrond is. Op die grand in privaateiendom 

is die posisie dus gunstiger as op die toegewese trustgrond. 

Akkerbou is een van die belangrikste bedryfsvorme. Die basis van toe= 

kenning van akkerbougrond is op die grand in privaateiendom ongeveer 4 hek= 

taar per eienaar en op die toegewese trustgrond ongeveer 3 hektaar per woon= 

perseel. Die grootte van die toekennings hou nie verband met die opvatting 

van 'n ekonomiese eenheid nie. Op die grond in privaateiendom waar lande 

I. Supra 16, 17 
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reeds toegeken is, is daar sowat 30 hektaar lande. Op die toegewese trust= 

grond is daar nog net aan 'n klein persentasie perseelhouers lande toegeken. 

As daar aan elke gevestigde perseelhouer lande op 'n basis van 3 hektaar toe• 

geken sou word, sou nagenoeg I 100 hektaar van die beskikbare I 364 hektaar 

in beslag geneem word. Dit sou beteken dat die hele gebied deur die woonge= 

bied en lande opgeneem word en geen grond vir weiding beskikbaar sou wees nie. 

Die oplossing wat stamlede aan die hand doen om hierdie probleem te oorbrug, 

is dat meer grond aan hulle beskikbaar gestel word. 

V. GEVOLGTREKKINGE 

Die stamgebied is na sy ligging relatief gunstig gelee wat betref die 

naaste arbeidsmarkte op Rustenburg en die Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging

kompleks. Die relatiewe hoe afwesigheidsyfer uit die stamgebied 1 kan egter 

nie bloot aan die ligging van die stamgebied toegeskryf word nie. Historiese 

faktore soos die verstrooiing van die stam en die resente vestiging van die 

stam in die gebied2 speel moontlik in hierdie verband 'n groter rol as die 

ligging van die stamgebied. Dit is wel moontlik dat die relatiewe gunstige 

ligging van die stamgebied die tempo van vestiging in die stamgebied eniger= 

mate vertraag. 

Na klimaat, grond- en veldtipe val die stamgebied in 'n streek wat geskik 

is vir ekstensiewe veeteelt ofskoon die beperkte akkerboupotensiaal enigermate 

verhoog word deur die beskikbaarheid van rivieroewergrond. Die voorkoms van 

rivieroorstromings verhoog egter die risiko van skade aan gesaaides op die 

oewergrond. 

Die beskikbaarheid van bogrondse water in die stamgebied verhoog die 

akkerboumoontlikhede verder weens die moontlikhede van besproeiing. Die feit 

dat ondergrondse water op sommige plekke in die stamgebied brak is, verhoog 

nie alleen die risiko van onbruikbare boorgate nie, maar bet ook 'n direkte 

invloed op die relatief hoe getal donkies in die gebied aangesien donkies 

gebruik word om drinkwater te karwei. 

Die mens-bodem en die dier-bodem verhouding stel hoe eise aan die geo= 

grafiese omgewing. Hierdie eise word enigermate verhoog deur die gebrek aan 

permanente werkgeleenthede buite die landbousektor in die stamgebied. 

I. Supra 20, 22 
2. Supra 16, 17 
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GROND IN KULTUURPERSPEKTIEF 

I. BENADERING 

Grond as sodanig is nie 'n komponent van kultuur in die sin dat dit 'n 

menslike skepping is nie, dog die wyse waarop grond besit en gebruik word, 

is kultureel. Die betekenis wat grond vir 'n volk het, word enigermate weer= 

spieel in die reels omtrent die beheer en besit daarvan asook in die gebruike 

van grond. Die plek wat grondbesit en -gebruik in 'n volk se denkwereld in= 

neem, hang saam met waarde-opvattinge omtrent grond 1 sodat die verhouding 

tussen die mens en grand verband hou met 'n volk se wereldbeskouing. 2 Die 

volkskultuur bepaal in hoe mate die aard van hul grondbesitstelsel3 en 

-gebruike. 

Grand verwys ten minste na die aardoppervlakte en wat daarop en daarin 
4 voorkom. Dit sluit in minerale wat op en in die oppervlakte voorkom, die 

flora, die fauna, die waterbronne en ander dergelike natuurlike hulpbronne. 5 

Die betekenis van grand is dus primer gelee in die mate waarin die mens dit 

gebruik. 6 Die werklike benutting van grand word egter eerder beinvloed deur 

die graad van kennis en vaardigheid van 'n volk as deur die grondpotensiaal 

as sodanig. 7 'n Volk se geografiese begrip van grond hang dus uiteraard saam 

met die werklike benutting van die grand en natuurlike hulpbronne versover 

dit daardie elemente van die grand aandui wat vir die volk betekenisvol is. 

'n Begrip van 'n volk se grondbesitstelsel en grondgebruike veronderstel 

dus 'n studie van die volk se verhouding tot die natuur. 'n Volk se natuur= 

beskouing kan egter alleen sinvol bestudeer word binne verband van hul 

lewens- en wereldbeskouing as uitdrukking van hul volle antwoord en oortui= 

ginge op fundamentele vrae omtrent die mens self, die wereld en sy verhouding 

tot God8 of 'n god. 9 Hierdie antwoorde en oortuiginge is in tendens inte= 

1. Herskovits 1962 140 
2. Herskovits 1962 143 
3. Jeppe 1974 69 
4. Bentsi-Enchill 1965 131; Schapera 1943 l; Sheddick 1954 3 
5. Bentsi-Enchill 1965 131 
6. Sheddick 1954 3 
7. Schapera 1943 1 
8. Stoker 1961 113 
9. Van der Wateren 1976 41 
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1 . 2 
graal en is religieus bepaal. Die begrip waarde, waarna hierbo verwys is, 

word verstaan as lewens- en wereldbeskouing en nie as 'n kriterium vir en 

dinamiese riglyn van gedrag nie. 3 

Bostaande veronderstel 'n studie van die Bakwena-baMare-a-Phogole se 

natuurbeskouing binne verband van hul lewens- en wereldbeskouing. Weens his= 

toriese gebeure wat die stam 'n geruime tyd grondloos gelaat het en die ge= 

paardgaande stamverstrooiing, 4 is die historiese kontinuiteit in hul natuur= 

beskouing enigermate beinvloed. Die kontak met die Westerse kultuur en die 

verblyf in stedelike woongebiede aan veral die Witwatersrand5 is verdere fak= 

tore wat 'n invloed op hul lewens- en wereldbeskouing kon gehad het. 

Om 'n duidelike beeld van die stam se beskouinge oor grond te kry, word 

die studie teen die agtergrond van die Tswana se lewens- en wereldbeskouing 

gedoen. Verwysing na die lewens- en wereldbeskouing van Bantoesprekendes in 

stedelike gebiede kan waardevol wees, veral as die tydstip van vestiging in 

die stamgebied in ag geneem word (kyk Bylae 3, tabel 2). 

II. DIE TSWANA SE LEWENS- EN t'ieRELDBESKOUING 

Weens gebrek aan 'n sistematiese uiteensetting van die Tswana se lewens

en wereldbeskouing, word hier slegs enkele riglyne uit die beskikbare litera= 

tuur aangedui om sinvolle afleidinge en vergelyking moontlik te maak. Die 

navorser maak geen aanspraak op volledigheid nie; die onderwerp is omvangryk, 

vereis onafhanklike studie en val grootliks buite die bestek van die studie

onderwerp. 

1. Literatuur 

6 Met uitsondering van Erasmus, ontbreek dit aan literatuur wat 'n vol= 

ledige en sistematiese uiteensetting van die Tswana se lewens- en wereldbe= 

skouing gee. Daar is enkele algemene werke soos die van Hammond-Tooke, 7 

8 9 1 10 d w 1 11 d w 12 . Willoughby, Tempels, Tay or, Van er a t, en Van er ateren waarin 

1. Stoker 1961 116 
2. Stoker 1961 117 
3. Vgl. Stoker 1961 178-179 
4. Supra 14-15 
5. Supra 15 
6. Erasmus 1970 
7. Hammond-Tooke 1974 
8. Willoughby 1928, 1932 
9. Tempels 1946 

10. Taylor 1963 
11. Van der Walt 1976 
12. Van der Wateren 1976 
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die Bantoesprekende volke se lewens- en wereldbeskouing, of fasette daarvan, 
I 

in die algemeen behandel word. Daar is ook Van Rooy se bydrae oor die Venda 

en Bettison2 s'n oor die Suid-Nguni. Verder is daar algemene etnografiese 

werke oor die Tswana, 3 die Pedi4 en die Lobedu5 wat waardevolle feite en leia 

drade bevat. Ander werke van algemene belang is die van Moller6 en Verryn. 7 

8 Erasmus se werk behandel vanuit 'n besondere standpunt die Tswana se 

godsbegrip, mensbeskouing en kosmogonie, maar bevat weinig oor hul natuurbe= 

skouing as sodanig. Han:unond-Tooke, Van der Walt en Vari der Wateren se bydraes 

behels 'n algemene en oorsigtelike behandeling van die Bantoesprekende volke 

van Suid-Afrika se lewens- en wereldbeskouing. Bettison en Van Rooy se werke 

behandel die lewens- en wereldbeskouing van die Suid-Nguni en die Venda onder= 

skeidelik. Die werke van Tempels, Taylor en Willoughby bevat algemene waar• 

hede omtrent die Bantoesprekende volke se lewens- en wereldbeskouing. Die 

etnografiese werke oor die Pedi en die Lobedu is vir vergelykingsdoeleindes 

besonder waardevol. Moller se werk oor die verstedelikte Bantoesprekende 

volke bevat belangrike verwysings na die inheemse lewens- en wereldbeskouinge, 

terwyl Verryn se vergelykende studie oor 11warmte" en verwante begrippe by die 

Sothovolke besonder insiggewend is. 

2. Godsbegrip 

Die godsbegrip verwys nie alleen na beskouinge oor 'n opperwese, gode, 

geeste en bonatuurlike kragte nie, maar ook na alles waarop die mens se gods= 

d
• . . . 9 1ens en rites ger1g 1s. 

a. Geloof in 'n opperwese 

Die Tswana bet 'n begrip van 'n vae en veraf opperwese, modimo, IO wat 

vaagweg met weerverskynsels soos wind, hael, hitte11 en droogte 12 in verband 

staan. Modimo word nie duidelik as 'n persoon of wese geidentifiseer nie 

I. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

I 0. 
11. 
12. 

Van Rooy 1976 
Bettison 1954 
Brown 1926; Language 1943; Molema 1920; 
Reyneke 1971; Schapera 1940 
Mennig 1967 
Krige & Krige 1943, 1954 
Moller 1976 
Verryn 1976 
Erasmus 1970 80 
Moller 1976 8 
Erasmus 1970 79; 
Brown 1926 117; 
Schapera 1953 59 

Schapera 1953 59 
Schapera 1953 59 

Pauw 1960; 
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sodat wesens en voorwerpe nie skerp onderskei word nie. 1 Modimo word nie 

duidelik as skepper gesien nie; volgens Erasmus2 wel as 'n ordende krag. 

Modimo word gewoonlik nie direk deur die mens genader nie3 sodat daar geen 

gereelde rites of offers tot hom is nie. 4 Dit skyn asof daar in ernstige 

noodgevalle, soos 'n strawwe droogte, sprake is van offers en rites tot 'n 

modimo, maar die is nie duidelik te onderskei van rites aan die voorouers 

nie. 5 Die opperwese het weinig belangstelling in die mens se doen en late. 6 

Die mens kan wel deur die voorouergeeste tot hom nader7 en sodoende die leem• 

te vu18 sodat 'n mate van kontinuiteit tussen opperwese en voorouergeeste ver= 

onderstel word. 

b. Geloof in demigode, ander gode en monsters 

Die Tswana glo aan verskeie demigode (medimo) waarvan Tsosa en Nape 
9 volgens Brown van goddelike oorsprong is. Hierteenoor word Loowe, Tinti• 

• Th b ¥ b" d IO 11 bane, Mats1eng en o ega met grotte en arga1ese voetspore ver 1n • Hu e 

is skynbaar vergoddelikte stamhoofde van die vroeere bewoners van die ge= 
. I I 12 bied en natuurgode. 

d
• 13 rang as 1e opperwese 

Hierdie gode is van ongelyke rang en ook van laer 

en het elk 'n onderskeie funksie. 14 Die verskille 

in opvattinge omtrent laasgenoemde gode is moontlik te wyte aan streeksver= 

skille. 15 Die geloof in hierdie gode sentreer skynbaar om die mens se poging 

tot verklaring van omgewingsverskynsels soos grotte en berge wat geheimsinnig 

en vreeswekkend voorkom. 16 

Die verband tussen die mens en die demi- en ander gode is onduidelik. 
17 Erasmus beweer dat die mens se houding teenoor en verhouding met die demi= 

gode saamhang met die gedagte van 11sinvolle skakeling in die totaliteit". 

I. Erasmus 1970 84; Moller 1972 2 
2. Erasmus 1970 89, 90, 176 
3. Erasmus 1970 79; Schapera 1953 59 
4. Erasmus 1970 88; Schapera 1953 59 
5. Erasmus 1970 88, 97-98 
6. Molema 1920 166 
7. Schapera 1953 59 
8. Coetzee 1969 24; vgl. Van der Wateren 1976 45 
9. Brown 1926 111-112, 113; vgl. ook Erasmus 1970 119 

10. Schapera 1953 59 
II. Brown 1926 103, 110; Erasmus 1970 115-116; Willoughby 1932 74-77 
12. Brown 1926 110; Erasmus 1970 118 
13. Brown 1926 103; Erasmus 1970 118 
14. Erasmus 1970 118-120 
15. Erasmus 1970 121; vgl. ook Hannnond-Tooke 1974 321 
16. Hannnond-Tooke 1974 321, 323 
17. Erasmus 1970 125 
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Hierdie gode pas egter nie in die Tswana se verwantskapstruktuur in die sin 

van skakeling met bepaalde afkomsgroepe nie. 1 Die mens offer en bid wel soms 

tot hulle om reen, goeie oeste en sukses in oorloe2 moontlik weens hul ver= 
3 band met onverklaarbare en geheimsinnige natuurverskynsels. Daar is ook nie 

'n direkte verband tussen die demigode en die opperwese nie. 

Benewens bogenoemde gode glo die Tswana ook aan Dingwe, 'n mensvreter• 

monster, teen wie kinders beskerm word. 4 Daar is ook aanduidinge van ander 

monsters5 wat veral in riviere en damme hou6 en deur gewonelinge gevrees 

word. 7 

c. Geloof in voorouergeeste 

Die Tswana glo aan 'n lewe na die dood. 8 Hierdie geloof hang saam met 

die onderskeiding tussen liggaam en siel. 9 Die liggaam word in die aarde 

begrawe10 terwyl die siel 'n gees word wat uiteindelik in 'n vae ondergrond= 

se geestewereld opgeneem word, 11 hoewel die gees altyd onsigbaar by die lewen• 

de teenwoordig is. 12 Die lewe in die geestewereld is soortgelyk aan die op 

aarde 13 sodat die verwantskapshierargie voortgesit word. 14 Die dood verbreek 

nie die verwantskapsbande 15 en -verhoudinge nie, maar verleen 'n ander dimen• 

sie daaraan. 16 Hoewel onsigbaar, werp die teenwoordigheid van die geeste by 

die lewende ook lig op die Tswana se opvattinge omtrent tyd, naamlik eerder 
17 'n verlengde hede as 'n skerp skeiding tussen hede en verlede. Verder is 

hul tydsopvatting sterk op die verlede gefokus weens die sanksie wat mites 

en voorouerverering aan die bestaande orde verleen terwyl 'n toekomsbeskouing 

grootliks ontbreek. 18 

1. Vgl. Hammond-Tooke 1974 321 
2. Schapera 1953 59 
3. Hammond-Tooke 1974 321, 323 
4. Schapera 1953 59 
5. Breutz 1955 77; Willoughby 1932 5 
6. Breutz 1955 77; Erasmus 1970 118 
7. Breutz 1955 77 
8. Pauw 1960 12; Schapera 1953 59 
9. Vgl. Hammond-Tooke 1974 326 

10. Vgl. Hammond-Tooke 1974 327 
11. Schapera 1953 59 
12. Vgl. Hammond-Tooke 1974 329 
13. Erasmus 1970 132-133; Schapera 1953 59 
14. Erasmus 1970 132; Schapera 1953 59 
15. Erasmus 1970 145 
16. Erasmus 1970 145, 161 
17. Vgl. Van der Walt 1976 23 
18. Vgl. ook Parratt 1977 117-123 
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Die voorouergeeste (badimo) behou 'n belangstelling in die doen en late 

van hul nog lewende nakomelinge, beskik oor die vermoe om die lewendes ten 
) 

goede en ten kwade te beinvloed by wyse van voor- en teenspoed, openbaar 

hul begeertes aan die lewendes 2 deur drome, 3 teenspoed, 4 en op ander wyses5 

waarvan sommige deur waarseers (dingaka; ekv.: ngaka) as sodanig uitgewys 
6 moet word. 

Die lewendes is vir hul welsyn van die voorouergeeste afhanklik en kan 

deur hul optrede die voorouergeeste behaag of ontstel. Die lewendes vereer 

die voorouergeeste, veral die uit die eie linie, met gebede en rites om hul. 
7 goedgesindheid te verkry en te handhaaf. Die lewendes beskik egter ook 

oor die vermoe om die voorouergeeste enigermate te beinvloed deur middel 

van rites. 8 Hierbenewens kan die lewendes die voorouergeeste versoek om 

vir hulle by die opperwese in te tree. 9 

d. Geloof in bonatuurlike kragte 

Die Tswana-geloof in magie 10 hou verband met die manipulering van 'n 

gestaltelose krag of kragte tot die mens se voor- of nadeel. 11 Hoewel van 

onbekende oorsprong beweer Erasmus 12 dat die kragte in die opperwese (modimo) 

verenig is. Ofskoon hierdie kragte in wese een is, 13 het elk 'n eie aard 

en is of goed of kwaad, 14 maar nie albei tegelyk nie. Hierdie kragte kan 

selfwerkend wees as 'n gevolg van die mens se oortredinge van taboe-bepa= 

linge 15 of dit kan doelbewus deur die mens, maar veral deur spesialiste wat 

oor die nodige kennis daartoe beskik, tot die mens se voor- of nadeel gemani= 
16 puleer word. 

Spesialiste wat die kragte tot die mens se voordeel kan aanwend, is 

veral waarseers (dingaka tse dinaka) 17 en medisynmanne (dingaka tse ditsho= 

1. Schapera 1953 59 
2. Vgl. Erasmus 1970 137-142 
3. Erasmus 1970 138; Pauw 1960 12, 37; Schapera 1953 59, 65 
4. Erasmus 1970 138-139; Schapera 1953 59 
5. Erasmus 1970 140-141; Schapera 1953 59 
6. Schapera 1953 59 
7. Schapera 1953 59-60 
8. Brown 1926 155-158 
9. Schapera 1953 59 

10. Schapera 1953 61-66 
11. Vgl. Moller 1973 l 
12. Erasmus 1970 179 
13. Erasmus 1970 178 
14. Erasmus 1970 179 
15. Pauw 1960 36; vgl. ook Hammond-Tooke 1974 336 
16. Reyneke 1972 146; Schapera 1953 62, 65 
17. Schapera 1953 62, 64 
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~- 1 Die waarseer maak benewens medisyne (ditlhare) 2 ook gebruik van waar= 

se-.. dolosse" (ditaola)3 en die interpretasie van VOOrtekens SOOS drome en 

onnatuurlike gedrag van diere. 4 Die medisynman maak hoofsaaklik gebruik van 

die diagnose van pasiente en 'n verskeidenheid medisynes. 5 

Die kwaadwillige aanwending van bonatuurlike kragte (boloi) word deur 

hekse (baloi ba bosigo) en towenaars (baloi ba motshegare) beoefen. Die hek• 

se gebruik veral dienwesens as medium waardeur die kwaad bewerk word, terwyl 

die towenaar op rituele wyse die kragte ten kwade manipuleer. 6 

Die geloof in magie behels 'n dualisme: goed teenoor kwaad wat in die 

heelal werksaam is en bied alternatiewe kousale verklaringe vir teenspoed, 
7 siekte en disharmonie in die algemeen. Teenspoed deur die voorouers weens 

die mens se onverskillige en anti-gemeenskapsoptrede is sleg ( 11bad") en kan 

reggestel word; teenspoed deur heksery en towery is kwaadwillig ( .. evil"), 

moet bestry word, maar veronderstel geen fout aan die mens (as slagoffer) 

se kant nie. 8 Hierdie kragte is dus in wese passief en word in werking ge= 

stel deur of die mens se eie onverskillige optrede of doelbewuste manipulasie 

deur die mens. 

3. Mensbeskouing 

Mensbeskouing verwys na opvattinge omtrent die oorsprong, natuur en 
• d" • h d" 9 bestemm1ng van 1e mens en 1ntermensver ou 1nge. 

a. Oorsprong van die mens 

Die Tswana redeneer en spekuleer nie oor die menslike oorsprong nie; 10 

die enigste inligtingsbron in die verband is mites. 11 Hiervolgens het die 
12 eerste mens(e) uit 'n grot, bekend as Loowe, gekom. Argaiese voetspore 

I. Schapera 1953 62 
2. Pauw 1960 32 
3. Schaper a 1953 64 
4. Schaper a 1953 64-65 
5. Schaper a 1953 63 
6. Schaper a 1953 65 
7. Vgl. Hannnond-Tooke 1974 335 
8. Hannnond-Tooke 1974 336 
9. Moller 1976 28 

I 0. Erasmus 1970 193; Willoughby 1928 5 
11. Erasmus 1970 I 
I 2. Breutz 1953 67-68; Brown 1926 162; Erasmus 1970 193-196 



van mens en dier in die grot se omgewing 1 en op ander plekke2 verleen steun 

aan hierdie opvatting. 3 Een mite verhaal ook van 'n skepping van mans en 

vroue in afsonderlike lokaliteite. 4 

b. Die menslike natuur 

Die mens omvat 'n liggaam (mmele) 5 en 'n gees (moya). 6 Die gees is 

d . 1 1 d" 1° 7 D" d · d" b d 1e e ement wat ewe aan 1e 1ggaam gee. 1e gees wor in 1e aarmoe er 
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tydens swangerskap, dit wil se na bevrugting maar voor geboorte, deel van die 

liggaam. 8 By die dood word die liggaam 'n lyk en die lewensgees (moya) die 

gees van die dode (-dimo), 9 ofskoon Erasmus 10 van mening is dat die gees by 

dood tot niet gaan. 

Ofskoon spesifieke gegewens ontbreek, wil dit voorkom of 'n derde ele= 

ment, naamlik 'n skaduwee of siel, ook vir die Tswana onderskei kan word 

soos vir die Pedi. 11 Die Tswana-begrip moruti dui 'n ritueel-gevaarlike 
12 skaduwee van 'n gestorwene of 'n lewende of 'n voorwerp aan. Die woord• 

stam (-riti) kan ook die prefiks se- neem; seriti beteken dan die beeld of 

voortreflike (goeie) skaduwee van~ie mens. 13 Erasmus 14 voel iets van bier• 

die onderskeiding aan as by stel dat die mens uit liggaam, gees (moya) en 

die eintlike mens (motho wat dui op die sielskomponent) saamgestel is. Voorts 

skyn dit asof die Tswana, soos die Mamabolo, 15 nie skerp onderskei tussen 

gees en siel nie. Schapera16 stel dat die siel by dood 'n gees word. 

Die skaduwee (seriti) van elke voorwerp besit krag. 17 By die mens is 

dit lewenskrag wat kan vermeerder of verminder. 18 Erasmus 19 koppel die ver= 

1. Breutz 1963 67; Brown 1926 162 
2. Breutz 1955 77; Brown 1926 162 
3. Breutz 1963 67 
4. Brown 1926 163 
5. Erasmus 1970 209 
6. Erasmus 1970 209; Willoughby 1928 10 
7. Willoughby 1928 10 
8. Willoughby 1928 16 
9. Willoughby 1928 10, II 

IO. Erasmus I970 209; vgl. ook Moller I976 32 
II. Monnig 1967 48-54; Tempels I946 28; Verryn I976 26-27; 

vgl. ook Willoughby 1928 5 
12. Pauw I960 14 
I3. Verryn 1976 25 
I4. Erasmus I970 209-2I2 
15. Hanekom I972 101 
I6. Schapera 1953 59 
I7. Vgl. Mennig 1967 51 
I8. Erasmus I970 203 
I9. Erasmus I970 203-204 
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kryging van lewenskrag aan die mens se fisiologiese ontwikkeling, en wel die 

fase voor, tydens en na inisiasie vir mans en voor en na inisiasie vir vroue. 

Volgens Tswana-opvattinge verteenwoordig inisiasie 

wassenheid. 1 Kragverkryging hang ook saam met die 
. k 1" . . . 2 1 E 3 " tie e en re 1g1euse pos1s1e. Vo gens rasmus 1s 

die oorgangsfase na vol= 

mens se ekonomiese, poli= 

kragverkryging onderworpe 

aan sinvolle skakeling in die totaliteit wat weer saamhang met afkoms en so= 

doende tot skakeling in die afkomslinie beperk word. 4 Volgens hierdie siening 

lyk dit of afkoms deterministies werk en of die mens se ekonomiese, politieke 
5 en religieuse posisie daaraan ondergeskik is. Volgens Schapera kan die mens 

egter deur meerdere kennis, rykdom en besondere vaardighede aansien in die ge= 

meenskap verwerf en by ten minste die Pedi6 is dit 'n aanduiding van grotere 

lewenskrag. Dit wil derhalwe voorkom of daar binne die perke van genealogiese 

rang tog 'n mate van mobiliteit is om genoemde faktore te akkommodeer. Voorts 

is genealogiese rang nie deurslaggewend nie aangesien 11 onterwing", waardeur 

die genealogiese lyn onderbreek word, aan die Tswana bekend is. 7 

Die mens se lewenskrag kan ook verminder weens onder andere siekte, on= 

reg, mislukking en teenspoed en vereis versterking in die vorm van medisyne 

en die uitvoer van bepaalde rites. 8 Siekte, mislukking en antler teenspoed 

word dikwels geinterpreteer as afkomstig van 'n bonatuurlike wese soos modimo 

of die voorouergeeste of van towery9 of dit kan die gevolg wees van die mens 

se dade of wandade soos belediging van 'n verwantskapsenior 10 of van poten= 

sieel gevaarlike toestande of situasies waarin die mens noodwendig soms ver= 

keer en wat verband hou met veral bloed 11 en donkerte (sefifi). 12 Kragver= 

mindering weens versteurde verhoudinge tussen verwante veronderstel ook wan= 
13 verhoudinge met die bonatuurlike en veral die voorouergeeste. 

Die Tswana beskou bloed as vatbaar vir warmte (hitte) en in baie gevalle 
14 van siekte word die bloed as sleg (mabe) of warm (mogote) beskryf. Tydens 

I. Schapera 1953 39; Schapera 1955 105 
2. Erasmus 1970 204 
3. Erasmus 1970 205 
4. Erasmus 1970 207 
5. Schapera 1953 37 
6. Mennig 1967 51-52 
7. Schapera 1955 I83-I84 
8. Erasmus I970 204, 205 
9. Pauw I960 I2, 26; Schapera I953 65 

IO. Pauw I960 25-26; Schapera I940 309 
II. Pauw I960 26-27; Schapera I940 I94 e.v. 
I2. Pauw 1960 I4, 35; Reyneke I97I I 245 
I3. Erasmus I970 204 
I4. Pauw I960 26-27 



menstruasie, swangerskap en bevalling of na 'n miskraam of aborsie is vroue 

se bloed warm. Vrugbare mans en vroue se bloed is warm na geslagsomgang; 

die van weduwees en wewenaars 'n jaar lank na die dood van die eggenoot. 
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Mans wat verantwoordelik is vir swangerskap is ook warm. Mense wat van 'n 

begrafnis of 'n lang reis of van 'n besoek aan 'n vrou na bevalling terug= 

keer, is warm. 'n Dokter is 'n paar dae lank na die dood van 'n pasient warm; 

so ook persone wat 'n vloer of muur smeer met 'n mengsel van grond en mis. 1 

2 Warmte is inherent aan sekere mense soos hekse en skynbaar ook sonunige im• 

potente mans. 3 

Warmte is nie net tot bloed beperk nie, maar kan ook by tye in die 

hande, 4 voete, 5 die grond, 6 en natuurlike voorwerpe7 aanwesig wees. Die 

toestand van warmte is oordraagbaar soos blyk uit die vermyding van geslags= 

omgang met 'n vrou wat warm bloed het, 8 kastrasie van diere wanneer die hande 
. 9 b . d" . 10 . warm 1s en vrye eweg1ng wanneer 1e voete warm 1s. Veronagsam1ng van 

hierdie toestand bet 'n negatiewe inwerking op die mens, reen, grond, ge• 
11 saaides en vee. 

Die toestand van donkerte (sefifi) raak veral die verwante van 'n ge= 
12 13 storwene. Hierdie persone is aan allerlei verbiedinge onderworpe en 

moet gereinig word aangesien die toestand gevaar inhou vir die hele gemeen= 
14 skap. 

Die toestand van warmte hou dus gevaar in vir diegene wat dit ondervind, 

diegene met wie hul in aanraking kom asook vir grond, vee, gesaaides, reen 

en ander natuurlike voorwerpe. Wanneer siekte, mislukking of teenspoed dus 

nie aan 'n bonatuurlike wese of aan towery toegeskryf 

reinigingsrite vereis om die mens af te koel omdat hy 
. . k . 1 l"k . 15 s1tuas1e ver eer wat rituee warm en gevaar 1 1s. 

I. Schapera 1940 194-195 
2. Verryn 1976 8, 31 
3. Schapera 1940 230 
4. Pauw 1960 26, 35 
5. Pauw 1960 24 
6. Schapera 1971 106-107 
7. Pauw 1960 24 
8. Schapera 1940 195 
9. Pauw 1960 26-27, 34 

10. Schapera 1971 96, 130 
11. Pauw 1960 26-27, 34; Schapera 1971 130 
12. Pauw 1960 35; Reyneke 1971 I 245 
13. Pauw 1960 14, 24, 35; Schapera 1971 130 
14. Pauw 1960 14 
15. Pauw 1960 26, 37 

word nie, word 'n 

in 'n toestand of 

Die toestand van oor= 
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draagbare warmte hou dus ook verband met grondgebruike, want tydens hierdie 

toestand kan 'n persoon nie met grond, gesaaides of vee werk nie. 

Teenoor warmte hou koelheid verband met gesondheid. Die mens is koel 

wanneer by fisies gesond is en in harmonie met sy medemens lewe. Reen ver• 

onderstel ook 'n toestand van koelheid. Siekte, disharmonie met die mede• 
1 mens en droogte veronderstel dus 'n toestand van warmte. Die toestand van 

warmte kan in 'n sekere sin ook beskou word as 'n krisismoment in die lewe 

van diegene wat dit ondervind. Siekte kan die dood en droogte kan hongers• 

nood en selfs die dootl tot gevolg he. 

Die mens se lewenskrag word in hoe mate gehandhaaf deur nakoming van 

stamvoorskrifte2 en beskerm en herstel deur die uitvoering van reinigings• 

rites in gevalle van rituele warmte wat gevaar vir die mens en sy leefwereld 

inhou. Soms, en veral waar towery gevrees word, word voorkomingsrites uitge= 
3 voer. Voldoende lewenskrag is in 'n sekere sin sinoniem met voorspoed en 

veronderstel dus 'n toestand van rituele koelheid. Hierteenoor is afname in 

lewenskrag sinoniem met teenspoed en veronderstel 'n toestand van rituele 

warmte. Die verskynsel van kragvermeerdering en -vermindering geld blykbaar 

ook die geestewereld, 4 waarskynlik omdat daar 'n lewe soortgelyk aan die op 

aarde gevoer word. 

Dit skyn asof die oorsaak vir kragvermeerdering hoofsaaklik buite die 

mens se beheer val soos blyk uit die normale fisiologiese groei van die mens. 

Tog is daar aanduidings dat die mens self tot kragvermeerdering kan bydra. 

Die oorsake van kragvermindering skyn tweerlei van aard te wees, naamlik 

of buite die mens se beheer wanneer teenspoed deur bonatuurlike wesens of 

towery of 'n normale fisiologiese toestand veroorsaak word of binne sy beheer 

wanneer teenspoed volg op veronagsaming van stamvoorskrifte. 

Hiermee saam hang die Tswana se opvattinge van skuld. Volgens Erasmus 5 

ontbreek 'n skuldbesef by die Tswana in hoe mate, tensy 'n waarseer dit spe= 

sifiek by 'n oortreder tuisbring. Die skuldoorsaak sou dan buite die mens ge= 

lee wees. Waar die oorsaak van 'n oortreding aan die bonatuurlike of aan 

towery toegeskryf word, skyn dit wel die geval te wees. Waar die oortreding 

veronagsaming van 'n stamvoorskrif behels, skyn die posisie nie duidelik te 

1. Verryn 1976 3, 4, 5 
2. Erasmus 1970 215 
3. Pauw 1960 27 
4. Willoughby 1928 16, 26 
5. Erasmus 1970 217 
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wees nie. Van die redes vir 11onterwing111 en van die oorsake van steriliteit 

by die vrou2 skyn te dui op skuld aan die individu se kant. Die dryfveer vir 

die oortreding kan hierop lig werp, maar weens gebrek aan voldoende gegewens 

hieroor kan 'n afleiding moeilik gemaak word. 

c. Bestemming van die mens 

Die Tswana glo aan 'n lewe na die dood3 soortgelyk aan die op aarde. 4 

Die gestorwene behou sy individuele persoonlikheidstrekke na die dood5 ·en 

sy invloed as voorouergees op die mens word grootliks bepaal deur sy posisie 

en invloed tydens sy lewe. Die gestorwene behou belang by die lewendes en 

kan hulle ten goede of kwade beinvloed6 in die vorm van onder andere die vrug= 

baarheid van die aarde. 7 Di~ oorsaak van die dood word toegeskryf aan of die 
8 opperwese of die voorouergeeste en towery. Die ontstaan van die dood word 

mitologies verklaar. 9 

10 Die dood is 'n krisismoment in die lewe van die agterblywendes. Dit 

veronderstel enersyds 'n versteuring van verwantskapsbande en andersyds 'n 
1 1 kwesbare posisie vir die agterblywende verwante wat hul lewenskrag betref. 

Daarom word bepaalde prosedures gevolg en rites uitgevoer om die gestorwene 

se oorgang na die geestewereld te bewerkstellig. 12 Sodoende word verseker 

dat die gestorwene die lewendes goedgesind sal wees. Voorts moet die agter= 

blywendes gereinig word van die potensieel gevaarlike toestand waarin hulle 

verkeer13 en moet hulle ook allerlei taboe-bepalinge nakom14 waarvan nie

nakoming van sommige 'n effek op reen, die vee en gesaaides kan he. 15 

d. Die mens in verhouding tot ander mense 

Die Tswana-individu se verhoudinge met stamgenote word veral deur ver• 

1. Schapera 1955 183 
2. Schapera 1940 56 
3. Pauw 1960 12; Schapera 1953 59 
4. Supra 39 
5. Brown 1926 69; Schapera 1953 65 
6. Schapera 1953 59 
7. Erasnn.is 1970 197 
8. Erasnn.is 1970 198; Schapera 1953 65 
9. Brown 1926 163-164, 167-168; vgl. ook Erasmus 1970 196-197 

10. Erasnn.is 1970 201 
II. Erasmus 1970 202 
12. Erasnn.is 1970 199, 202 
13. Erasmus 1970 202; Schapera 1940 310-311 
14. Pauw 1960 23-25; Schapera 1940 310-315 
15. Schapera 1940 311, 314; vgl. ook Pauw 1960 25 
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wantskap 1 en ouderdom2 beinvloed. Sowel verwantskap as ouderdom het respek 
3 teenoor seniores as kode van optrede. 

Verwantskap bepaal nie slegs wie verwant is nie, maar behels ook be• 

paalde voorskrifte omtrent optrede wat teenoor kategoriee van verwante nage= 
4 kom behoort te word. Verwantskap beklemtoon voorts die saamhorigheid van 

d . ·1· . h 1° . k 5 1° . 6 k . 7 k . ie patri inie en et po itie e, re igieuse en e onomiese bete enis. 

Ouderdom, wat oor verwantskapsgroeperinge heensny, vorm die basis van reg~= 

mente en snoer stamlede tot 'n hegte eenheid saam. 8 

Vir doeleindes van die proefskrif is dit slegs nodig om aandag te gee 

aan die gevolge van veronagsaming van reels van optrede tussen stamlede. 

Veronagsaming van reels van optrede tussen verwante veroorsaak 'n wanver• 

houding tussen verwante. Dit kan daartoe lei dat die persoon wat sodanige 

voorskrifte veronagsaam enersyds van die voorouers af gesny word wat sy wel= 

vaart beheer9 en andersyds oopgestel word vir teenspoed, bekend as dikgaba, 

wat 'n reinigingsrite vereis vir sowel die oortreder as sy senior verwante. lO 

Wanverhoudinge veronderstel ook kragvermindering. 11 Verwantskap beklemtoon 

enersyds die groepgerigtheid van die individu en andersyds skakeling met die 
12 voorouers. 

Veronagsaming van regimentsopdragte lei tot interne dissiplinere optrede 

teen die oortreders en soms ook hul regiment. 13 Mans in rou en wie se vrou= 

ens kort gelede miskrame gehad het, is van regimentsdiens vrygestel omdat 

h 11 d d . d · t 1 d kan bri"ng14 h 1 t t d u e teenspoe op ie an er regimen s e e weens u oes an 

van rituele warmte. Regimente speel 'n besondere rol in die behandeling 

van stamgrense en reiniging van die stamgebied ten tye van reenseremonies, 
. 1 d ' . 1 1 . . . 15 0 h 0 waarin vera ongetrou e mans wat n rein ewe ei prominent is. p ier= 

die wyse skakel die regimente ook met seremonies wat met die bonatuurlike 

I. Schaper a 1953 44-45 
2. Schaper a 1953 38-39 
3. Schaper a 1953 38-39, 45; Schaper a 1955 29 
4. Schaper a 1953 45-46 
5. Schapera 1953 44, 51-54 
6. Schapera 1953 45, 59-60 
7. Schaper a 1953 28 
8. Schapera 1955 104 
9. Schapera 1953 60 

I 0. Pauw 1960 25-26 
11. Erasmus 1970 213 
I 2. Erasmus 1970 207 
13. Schaper a 1955 114, 117 
14. Schaper a 1955 114 
15. Schapera 1971 74 



verband hou, terwyl voorsorg getref word teen persone wat moontlik ritueel 

warm kan wees. Ouderdom beklemtoon dus veral die eenheid binne die stam. 
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Die mens is eers waarlik mens as hy skakel in die verwantskaps- en stam= 
1 2 struktuur. Sodanige skakeling is 'n weerspieeling van lewenskrag. In die 

mens se verhouding met ander kan sy lewenskrag aangetas word soos blyk uit 

die dikgaba-geloof, kan sy skakeling met sy voorouers in gedrang kom, kan hy 

deur sy verkeerde optrede andere, en veral naby-v~rwante, daaroy betrek soos 

onder andere blyk uit die dikgaba-geloof en regimentsdissipline. Voorskrifte 

vir optrede word dus primer gehoorsaam ter wille van die groep waarvan die 

individu 'n lid is. 3 Deur gesonde menseverhoudinge is die mens dus waarlik 
4 mens. 

Luidens die hipotese van beperkte kosmiese goed5 moet kragvermindering 

egter toegeskryf word aan 'n ander wat dit wegneem. Ingevolge hierdie aan• 

name beteken kragvermeerdering dus aantasting van 'n ander se krag, sodat 

'n polarisasie tussen mense veronderstel word. Literatuurgegewens dui egter 

daarop dat kragvermindering ook gewyt word aan die inwerking van die bona= 

tuurlike op die mens sodat die oorsaak van kragvermeerdering of -vermindering 

nie noodwendig aan ander mense toegeskryf kan word nie. Gesonde mensever= 

houdinge word gevolglik ook bepaal deur die mens se verhouding met die bona= 

tuurlike. 

4. Natuurbeskouing 

Natuurbeskouing verwys na opvattinge omtrent die hele skepping met uit= 

sondering van die mens en die bonatuurlike en dui veral op die mens se ver= 
6 houding tot grond, diere, plante en natuurverskynsels. 

'n Sistematiese uiteensetting van die Tswana se natuurbeskouing ont= 

breek. Onderstaande is 'n paging daartoe, maar is geensins volledig nie 

omdat slegs gegewens aangebied word wat moontlik lig kan werp op die Tswana 

se grondbesitstelsel en grondgebruike. 

1. Erasmus 1970 207 
2. Erasmus 1970 208 
3. Vgl. Moller 1976 31 
4. Vgl. Moller 1976 30 
5. Van Rooy 1976 93-94 
6. Moller 1976 so 
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a. Grand 

Gegewens omtrent die skepping van die aarde ontbreek, 1 ofskoon Brown2 

beweer dat die opperwese (modimo) dit geskep het. Daar is wel aanduidinge 

dat bepaalde groat rotse, grotte en koppies 'n besondere plek in die Tswana 

se denkwereld beklee as plekke waar bonatuurlike geeste hou3 hoewel die 

oorsprong daarvan nie verklaar word nie. 

Die mens se verband met die aarde is van besondere aard. Die eerste 
4 mense kom uit die aarde en by dood word die mens in die aarde begrawe. 

Hieruit spruit besondere gebruike en voorskrifte ten opsigte van grand vir 

die Tswana. So byvoorbeeld word alle grand wat uit 'n graf kom weer terug• 

gegooi, 5 mag inisiante onder andere nie met grand en veral bouklei werk nie, 6 

en moet die grondgebied van ritueel-gevaarlike voorwerpe, bekend as dibela, 

skoongemaak word sodat dit kan reen. 7 Verder moet gebiedsgrense met medisyne 

versterk word8 ter beskerming van die gebied en die inwoners, om siekte te 

weer en om medisyne van vyande wat van buite op die gebied .inwerk onskadelik 
9 te maak. 

Laasgenoemde twee voorbeelde toon dat die gebruike eerder gerig is op 

die mens en sy welstand as op die grand per se. Dit is moontlik dat veron= 

agsaming van die gebruike in verband met grand uit 'n graf en die verbod op 

inisiante om met bouklei te werk eerder vir die betrokke mense gevaar inhou 

as dat dit 'n negatiewe invloed op die grand het. Verdere getuienis in die 

verband is die afwesigheid van doelbewuste grondbemesting 10 en die magiese 
11 beskerming van landerye. 

Die Tswana onderskei 'n aantal grondtipes vir doeleindes van akkerbou 

in voorkeurorde onder andere soos volg: rooi leem-, swart klei-, sanderige 
12 leem- en rooisand leemgrond. Hierdie onderskeiding berus enigermate op 

waarneminge van die natuur. Volgens die Kgatla van Mosetlha is turfgrond 

vrugbaar, die beste saaigrond en verarm nie maklik nie. In tye van droogte 

1. Erasmus 1970 176 
2. Brown 1926 118 
3. Willoughby 1932 20-22, 27-28, 36-39, 69-75 
4. Erasmus 1970 83 
5. Pauw 1 960 22 
6. Willoughby 1932 170 
7. Pauw 1960 28 
8. Schapera 1955 70 
9. Schapera 1971 74 

10. Van Zyl 1972 69 
11. Van Zyl 1972 73 
12. Schapera 1943 129 



of tydens hittegolwe kwyn gesaaides egter gou en is sanderige grond in 

sodanige tye beter omdat dit koeler is. 1 Bome en grasse is dikwels 'n aan= 

duiding van die grondtipe en laagliggende val1eie wat periodiek oorstroom 
2 word, word by voorkeur benut weens die hoe grondvog. Hieruit blyk dat die 

begrip koelheid dus ook op grond betrekking het. 
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Dit skyn asof die voorkeurorde van grondtipes vir akkerboudoeleindes 

moontlik verband hou met die teenstelling koel en warm as toestande waarin 

ook die mens verkeer. Koel~r grond sou dan per se beter as warm grond wees. 

Voldoende literatuurgegewens ontbreek om hierdie hipotese te toets sodat ver= 

dere ondersoek in die verband nodig is. 

b. Diere, voels, reptiele en insekte 

Omtrent die skepping van diere, voels, reptiele en insekte is min bekend. 

Blykens mites was die diere maar altyd daar hoewel Tsosa vir hul name verant= 

d 1 . 3 4 b d d" d" . d" d woor e 1k was. Erasmus eweer at 1ere, soos 1e mens, u1t 1e aar e kom. 

Gegewens omtrent die oorsprong van gedomestikeerde diere ontbreek, maar 

volgens mites het Tsosa honde gehad. 5 Die bees beklee egter 'n belangrike 

plek in die Tswana-denkwereld. Dit is byvoorbeeld 'n offerdier tydens be= 

1 "k . d" 6 .• 7 d h d" angr1 e seremon1es wat met 1e voorouers en reen verban ou, 1en as 

trougoedere (bogadi) en is ook 'n ekonomiese bate. 8 Voorts geld allerlei 

verbodsvoorskrifte omtrent die kastrering9 en die slag van bulle in die dag 

gedurende die groeiperiode van graan. Veronagsaming van hierdie voorskrifte 

kan hael of wind of albei veroorsaak terwyl veronagsaming van die verbod op 

kastrasie ook roes by gesaaides tot gevolg kan he. lO 

Wilde diere figureer veral as totemdiere wat nie gedood of geeet mag 

d . 11 • 1 d . . d" d" 1 k d wor nie. Die vo gen e 1s somm.1ge van 1e totem 1ere: eeu, oe oe, 

bobbejaan, hartbees, eland, duiker en aap. 12 Die wolf word in mites as 

1 • Van Zyl 1972 72 
2. Schapera 1943 129 
3. Vgl. Brown 1926 111, 162 
4. Erasmus 1970 83 
5. Brown 1926 162 
6. Schaper a 1953 59 
7. Schaper a 1971 101, 112-113 
8. Schaper a 1953 23 
9. Schaper a 1943 186 

10. Schaper a 1971 93 
11. Schapera 1953 35 
12. Brown 1926 28-33 
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sleg getipeer, 1 terwyl die hiena as dienwese van hekse optree. 2 

Omtrent voels is eweneens min bekend. Die uil tree op as dienwese van 
3 l" d d" d l" -1 4 hekse, terwyl weer ig eur ie sogenoem e weer igvoe veroorsaak word. 

Oor reptiele is gegewens skraal. Die krokodil is 'n totemdier, 5 terwyl 

die akkedis, likkewaan en krokodil nie tydens die groeityd van gesaaides ge• 
6 dood mag word nie omdat dit die reen sal weghou. Die slang sou nie deur 

. 7 . 
Tsosa benoem gewees bet nie. 

Diere, voels, reptiele en insekte speel egter 'n belangrike rol in die 

bereiding van kragmedisyne (dipheku). Die volgende insekte en geleedpotiges 

(anthropoda) maak onder andere deel uit van kragmedisyne vir allerlei doel= 

eindes: rysmiere, miskruiers, bye, miere, spinnekoppe, kewers, miswurms, 

boombasgoggas, honderdpote, matte, brommers en struikgoggas. Reptiele wat 

deel vorm van kragmedisyne is onder andere die pofadder, mamba, luislang, 

krokodil, waterlikkewaan, paling, ver~leurmannetjie, akkedis, koggelmander, 

opblaaspadda en waterskilpad. Die volgende voels lewer belangrike bestand= 

dele vir kragmedisyne: weerligvoel, visarend, aasvoel, hamerkop, heuningvoel, 

en die eiers van die volstruis. Diere wat bestanddele lewer vir kragmedisyne 

is onder andere die leeu, jagluiperd, olifant, wolf, eland en ander wildsbok= 

ke, vlakvark, erdvark, ietermago, ratel, ystervark, krimpvarkie, berghaas, 
8 bobbejaan, mol, bees, perd, bok, skaap, vark en bond. 

Ofskoon die Tswana die oorsprong van diere, voels, reptiele en insekte 

nie verklaar nie, beskik veral die Tswana-dokter (ngaka; mv.: dingaka) oor 

'n uitgebreide kennis van die eienskappe van diere, voels, reptiele en in= 

sekte waarvan baie op waarneminge berus. 

c. Plante 

Die skepping en oorsprong van die plantlewe word nie verklaar nie. 

Eweneens ontbreek verklaringe oor die onderskeid tussen natuurlike plante= 

groei en gekweekte plante. 

1. Brown 1926 165 
2. Schapera 1953 65 
3. Schapera 1953 65 
4. Schapera 1971 59-62; Willoughby 1932 92-93 
5. Brown 1926 29-30 
6. Schapera 1971 93 
7. Brown 1926 163 
8. Reyneke 1972 170-172 
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Ten opsigte van veral sekere bome geld seisoenale voorskrifte. Bome 

soos Zizuphus mucronata (mokgalo), Terminalia serecea (mogonono), Peltopho• 

rum africanum (mosetlha), Boscia albitrunca (motlopi), Sclerocarya caffra 

(morula), Combretum glomeruliflorum (modubu), Burkea africana (monato) en 

Xunenia caffra (morotologa) mag gedurende die groeiperiode van graan nie 

gekap word nie, terwyl antler bome wel in die tyd gekap mag word, maar dan 

slegs vroegoggend of laatmiddag terwyl stompe en takke nie in die middel 

van die dag met osse gesleep mag word nie. 1 Oortreding van hierdie voor= 

skrifte kan hael of selfs stormwinde tot gevolg he2 wat die gesaaides kan 

beskadig. 

Die voorkoms en stand van bome en grasse gee 'n aanduiding van die 
3 grondgehalte en dui op noukeurige waarneming van die natuur. 

Ten opsigte van gekweekte plante word allerlei rites uitgevoer waarvan 

die behandeling van die saad, 4 die behandeling van gesaaides teen plae en 

die seremonie van die eerste vrugte5 die belangrikste is. Hierdie rites be= 

klemtoon enersyds die belangrikheid van goeie oeste vir die mens en andersyds 

die mens se skakeling met en afhank.likheid van die bonatuurlike. 

Plante vorm dikwels 'n belangrike bestanddeel van kragmedisyne (dipheku). 

Veral die wortels, blare, bas en vrugte van plante word vir hierdie doel ge= 

bruik. 6 Die volgende plante word ender andere in kragmedisyne gebruik: sam= 

bokbossie, kremetartboom, boesmangifboom, bobbejaantou, naboom, brandnetel, 

elandsboontjie, swartwaterbossie, katdoring, kiepersol, huilbos, sekelbos, 

slangkop, wildesering, suurpruim7 en kasterolieboom. 8 Die gebruik van plante 

as medisyne berus nie sender meer op empiriese kennis nie, hoewel sodanige 

kennis nie uitgesluit word nie. Die algemene opvatting is dat plante sekere 

kenmerkende eienskappe het wat op magiese wyse tot die mens se voordeel aan= 
9 gewend kan word. 

Benewens die algemene funk.sie van plante as voedsel word plantmateriaal 

gebruik in die vervaardiging van allerlei gebruiksartikels. lO 

I. Schapera 1971 92; vgl. ook Schapera 1943 240 
2. Schaper a 1971 93 
3. Schapera 1943 138-139 
4. Van Zyl 1972 77 
s. Van Zyl 1972 78-79 
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d. Wa terbronne 

Die Tswana was tradisioneel slegs met bogrondse waterbronne bekend. 1 

Gegewens omtrent die oorsprong van riviere en fonteine ontbreek. Riviere is 

die blyplek van monsters wat groot en half-slang, half-krokodil van voorkoms 

is, 2 en van 'n ou vrou, klein in postuur, wat wysheid en rykdom kon gee. 3 

4 Voorts word geglo dat monsterslange in sekere waterpoele hou. 

e. Natuurverskynsels 

Die Tswana verklaar nie die oorsprong van verskynsels soos die hemel• 

liggame, reenboog, weerlig, wolke en seisoene nie. Tog bet hulle bepaalde 

opvattinge omtrent sommige van hierdie verskynsels. 

Volgens die Tswana speel die son 'n rol om goeie geluk te verseker; 

sonsopkoms is 'n gelee tyd om die voorouergeeste te nader. Op die tyd voer 

jagters en mense wat verdwaalde vee soek byvoorbeeld 'n rite uit om goeie 

geluk te verkry; 5 'n moontlike verklaring is miskien gelee in die feit dat 

dit 'n koel tyd van die dag is. 

Die Tswana verwens (go roga) die maan as dit kort na sononder verskyn. 

Op die dag na nuwemaan word nie gewerk nie; werk op landerye op die dag bet 

tot gevolg dat die gewasse nie ryp word nie. Op die dag word skape en soms 

ook beeste teen siektes behandel en word kragmedisyne by die statsingange 

geplaas om siekte te weer. 6 Voorts hou die toestand van kranksinniges met 

die groei van die maan verband en word jong kinders blind as hulle die maan 

gewys word. 7 Verder dui die posisie van die nuwemaan siekte of reen aan. 8 

Ofskoon min aandag aan die sterre gegee word, is enkele name tog bekend 
9 en bet sterre blykbaar 'n rol by inisiasieseremonies gespeel. 

Volgens Tswana-opvattinge word weerlig deur 'n voel veroorsaak 10 en is 

dit 'n vorm van bonatuurlike straf. 11 Dun takkies word in die dakkruin van 

1. Vgl. Schapera 1971 9-10 
2. Willoughby 1932 5 
3. Willoughby 1932 6 
4. Breutz 1955 77; kyk ook supra 39; Pauw 1960 38 
5. Willoughby 1932 78-79 
6. Willoughby 1932 82 
7. Willoughby 1932 83 
8. Breutz 1955 77 
9. Vgl. Breutz 1955 77; ook Willoughby 1932 86 

10. Willoughby 1932 92-93 
11. Willoughby 1932 94 
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hutte geplaas om te voorkom dat weerlig die hutte tref. 1 

Gegewens oor die Tswana-opvattinge omtrent die reenboog ontbreek. 

Die oorsprong van wolke word nie verklaar nie. Die Tswana onderskei wel 

tussen reenwolke en ander wolke SOOS blyk uit die spreuk: wolke is nie reen 

·nie, rook is 'n vuur (maru gase pula, mosi keona mollo). 2 Hieruit blyk 'n 

fyn waarneming van en belangstelling in die natuur. Voorts sou die stamhoof 

en reendokters wolke op magiese wyse kon manipuleer, veral tydens die reen= 
. 3 seisoen. 

Volgens die Tswana-beskouing is reen afkomstig van die opperwese (modimo) 

wat weens sy verwyderdheid nie direk deur die mens daarom genader kan word 

nie. Die stamhoof tree as skakel tussen die stam, voorouergeeste en opper

wese in die verband op. 4 Reen word nadelig beinvloed deur bepaalde handelinge 

of toestande van die mens. Droogte word veral gewyt aan die versteuring van 

verwantskapsverhoudinge (dikgaba), verbreking deur wewenaars en weduwees van 

die·voorskrifte en reels omtrent reiniging, 5 veronagsaming van voorskrifte 

omtrent die kap van sekere bome en kastrering van bulle tydens die reensei~ 

soen, 6 en voorskrifte ten opsigte van persone wat nie die water van die eerste 

.. d • k • 7 k k d" 1 8 k k reens mag rin nie. Droogte an oo ie gevo g van towery wees en an oo 

veroorsaak word deur die aanwesigheid van bepaalde voorwerpe (dibela) soos 'n 

doodgebore kind, menslike fetus van 'n miskraam, die fetus van sekere diere 

soos perde, donkies, bokke en honde wat onbegrawe in die veld rondle. 9 Droog= 

te word ook geinterpreteer as straf teen die gemeenskap weens veronagsaming 

van voorouerlike voorskrifte. IO Die oorsake van hael en wind is onder andere 

die veronagsaming van voorskrifte omtrent die kap van sekere bome en die kas= 

trering of slag van bulle tydens die groeiseisoen van gewasse. 

Die oorsprong van die jaarseisoene word eweneens nie verklaar nie. Die 

jaar ontleen sy seisoene aan stadia in die akkerbousiklus, byvoorbeeld ploeg= 

tyd (selema), groenkos op die lande (letlhabula), voelplaag (moseganong) en 

1. Willoughby 1932 96 
2. Schapera 1971 16 
3. Schapera 1971 87-92 
4. Schapera 1971 17-18 
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6. Supra 50, 52 
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oestyd (kotulo) of winter (mariga). 1 

Literatuurgegewens omtrent verklaringe van misweer ontbreek. Die stam 

onder studie verklaar dit as 'n kombers van die voorouers ter beskerming 

van die mens. Die oorsprong van die besondere verklaring dateer terug na 

die aanval van Mzilikazi op die stam in die omgewing van die huidige Foch= 

ville. Tydens die aanval was daar digte mis en kon baie stamlede onder dek• 

king van die mis die aanval ontkom. Dit herinner aan die ·opvatting dat ook 

kraalmis nie uit die beeskraal verwyder mag word nie aangesien die 11kombers" 
2 van die dooies weggeneem sou word. 

III. DIE BESTUDEERDE STAM SE OPVATTINGE OMTRENT GROND 

Gegewens oor die stam se opvattinge omtrent grond is enigsins skraal 

weens die verstrooiing en grondloosheid van die stam3 waardeur die histo• 

riese kontinuiteit enigermate beinvloed is. Die mate van kerstening en die 
4 aanraking met die Westerse kultuur het ook die stam se opvattinge omtrent 

grond beinvloed. Die kerstenings- en aanrakingsproses duur voort sodat daar 

'n mate van variasie is in stamlede se opvattinge omtrent grond. 

Die Bakwena-baMare-a-Phogole stel grond gelyk aan die mens en aan lewe. 

Volgens hulle is 'n mens sonder grond dood. Hierdie enigsins radikale siening 

van grond hou verband met opvattinge omtrent die mens en die lewe. Die mens 

het 'n liggaam en 'n gees (moya). Sonder die lewensgees is die liggaam dood. 

Die mens beskik ook oor lewenskrag wat verband hou met die begrippe koelheid 
5 en warmte. Om grond te he, beteken dus om deel te he aan die lewe en in 

'n toestand van koelheid te wees. 

Die mens sonder grond is dood en is soos 'n liggaam sonder gees. Dood 

bet 'n invloed op die lewenskrag van die mens en veronderstel 'n toestand van 

rituele warmte. 6 Grondloosheid veronderstel dus 'n toestand van warmte en 

'µ lae peil van lewenskrag. Grondloosheid beteken ook om nie deel te he 

aan die lewe nie. 

Die politieke implikasies van hierdie siening word versterk deur die 

opvatting dat die stamhoof en stamgebied een is. 7 Hierdie opvatting werp 

1. Van Zyl 1972 70 
2. Pauw 1960 22 
3. Supra 14-15 
4. Supra 17-19 
5. Supra 43-45 
6. Supra 46 
7. Vgl. ook Schapera 1943 261 



ook lig op die stam se strewe na 'n eie grondgebied, 1 want 'n stamhoof son• 

der 'n gebied is dood. Die stamhoof is egter simbool van die stam sodat 'n 

stam sender grond ondenkbaar is. 'n Stamhoof sender onderdane het ook geen 

invloed nie. Laasgenoemde stelling onderstreep die verband tussen die mens 

en grond verder. 
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Uit bogenoemde vloei voort dat stamlidmaatskap noodwendig 'n aandeel in 

die grondgebied veronderstel. Grondtoekenning"beteken dus ook deelname aan 

die stamlewe. 2 Nie-toekenning van grond aan 'n onderdaan bring deelname aan 

die stamlewe in gedrang en verbanning uit die stam verbreek 'n stamlid of 

-lede se bande met die stam en sodanige lid of lede is dood sever dit die 

stam betref. 

Die religieuse implikasies van hierdie siening hou verband met grond 

as skakel tussen die lewende mens en die gestorwe mens. Die geestewereld 

is ondergronds. 3 Die voorouergeeste kan die mens beinvloed deur ender andere 

die goeie in die grand die mens te onthou. Grondloosheid beteken ook dat 

die mens nie 'n plek het om sy dooies te begrawe nie en dus ook nie plek 

waar rites in verband met die voorouers uitgevoer kan word nie. Grondloos• 

heid bemoeilik derhalwe die instandhouding en handhawing van verhoudinge 

tussen die lewende en die voorouergeeste. 

Grondloosheid bemoeilik ook die handhawing van verwantskapsbande tussen 

verwante. Om grond te he, veronderstel dat dergelike verhoudinge in stand 

gehou kan word en dra dus in hoe mate by tot die ee~heid binne verwantskaps= 

groepe. Om sander verwante te wees, is om alleen te wees; alleenheid bete• 

ken om nie te skakel met ander verwante nie sodat 'n mens wat alleen is in 

'n sekere sin ook dood is. 

Die ekonomiese implikasies van grondloosheid behoef weinig bespreking. 

In ekonomiese verband beteken grondloosheid, vir 'n volk wat op 'n bestaans= 

ekonomie aangewese is, gebrek aan die nodige hulpbronne om 'n leeftog te 

verdien. Dit veronderstel hongersnood wat die dood tot gevolg kan he. Om 

grond te he, beteken dus om te lewe. 

'n Verdere implikasie van die siening dat die mens en grond een is, 

is dat grand inherent goed is. Soos wat skuld te wyte is aan oorsake buite 

die mens, 4 word swak opbrengste uit die grand eerder gewyt aan faktore wat 

1. Supra 15 
2. Vgl. ook Schapera 1955 119-120 
3. Vgl. supra 39 
4. Vgl. supra 45 
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van buite op die grond inwerk. Dergelike faktore kan wees voorwerpe (dibela)
1 

wat onbegrawe op die grond le of dit kan wees klimaatsfaktore soos droogte 

wat in hoe mate met die mens se veronagsaming van stamvoorskrifte verband 

hou. 2 Die feit dat 'n gestorwene ook die grond kan beinvloed, 3 hou ook ver• 

band met die mens se optrede. 

Gemelde siening van grond bet die vraag of sekere grond beter is as 

ander veronderstel. Die antwoord was positief en onderstreep die verband 

tussen mens en grond. Die mens bet goeie sowel as slegte eienskappe; so ook 

die grond. Dit wil lyk asof die keuse van grond vir bewerking beinvloed 

word deur die grondvoggehalte sodat voorkeur aan grond met 'n hoe grondvog 

gegee word. 4 Hierdie stelling kon egter nie in die veld getoets word nie 

omdat al die lande aan die rivieroewer gelee is, en dit ten spyte van oor= 

stromings gedurende die jaar van navorsing (1976) en die vorige jaar. Dit 

wil derhalwe voorkom of die begrippe koelheid en warmte, wat ten opsigte 

van die mens aangetref word, ook op grond van toepassing is. 

IV. GEVOLGTREKKINGE 

Uit die Tswana se lewens- en wereldbeskouing blyk dat hulle nie die 

oorsprong van die bonatuurlike of die mens of die natuur verklaar nie. Die 

klem val eerder op verklaringe van voorwerpe, verskynsels en toestande wat 

afwyk van die normale. So word siekte, ongeluk, teenspoed, wind, hael, 

droogte en onvrugbaarheid byvoorbeeld geinterpreteer as komende van of die 

bonatuurlike weens die mens se afwyking van stamvoorskrifte of ander mense 

weens kwaadwillige manipulasie van die bonatuurlike. Sodanige interpretasie 

belig enigermate die Tswana se skuldbesef wat volgens hulle hoof saaklik 

buite die mens gelee is. 

Die onderskeid tussen bonatuurlike en natuurlike is dikwels vaag. 

Die opperwese is verwyderd sodat die mens min verantwoordelikheid teenoor 

hom openbaar. Hierteenoor is die voorouergeeste by die mens teenwoordig; 

selfs die bonatuurlike kragte is binne die mens se bereik. Dit wil dus 

voorkom of die klem val op die nabye wat in 'n mate lig werp op hul begrip 

van tyd. 

Voorts is die Tswana se lewens- en wereldbeskouing op die mens as 

1. Supra 49 
2. Supra 54 
3. Supra 46; ook Erasmus 1970 197 
4. Kyk ook supra 49-50 
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uitgangspunt gefokus. Dit gaan primer om die mens se wel en wee. Selfs 

die bonatuurlike word by wyse van manipulasie enersyds en 'n afhanklike 

houding van verwagting op die goeie andersyds aan die mens diensbaar gestel. 

Weens die bonatuurlike se invloed op die natuur word ook die natuur aan die 

mens diensbaar gemaak. Afwykinge in menseverhoudinge en in die natuur word 

derhalwe op dualistiese wyse verklaar, naamlik of die mens het deur sy opa 

trede straf op hom gehaal of die ~ens is kwaadwilliglik by wyse van towery 

benadeel. Voorts verkeer die mens tydens bepaalde fisiologiese oorgangs= 

fases en tydens bepaalde toestande of situasies, soos by dood en ernstige 

siekte, in 'n toestand van rituele warmte waartydens allerlei voorskrifte 

en rites geld ten einde die gevaar af te weer wat dit vir die betrokkene(s) 

en andere inhou. Benewens die oorsake van sodanige toestand word die gevolge 

daarvan ook beklemtoon. 

Die mensgerigtheid van die Tswana se lewens- en wereldbeskouing kulmi= 

neer in die opvattinge omtrent lewenskrag, maar word terselfdertyd getemper 

deur verwantskap en ouderdom sodat die individu in groepsverband skakel. 

Met betrekking tot grond blyk dat die Tswana dit as 'n skeppingsgegewe 

beskou. Dit wil egter voorkom of die Tswana die grond nie isolerend onder= 

skei van die res van die natuur as 'n grootheid op sigself nie sodat hulle 

nie daaraan dink in terme van streng omlynde kategoriee nie. Die grond is 

een van die komponente, en wel 'n belangrike een, van hul wereld wat reg= 

streeks of onregstreeks geraak word deur die mens se optrede of deur die 

van die voorouergeeste of selfs die opperwese of deur die van magiese spe= 

sialiste. So is daar 'n vae verband tussen die opperwese en verskynsels 

. d h 1 h" d - 1 • k k d d soos win , ae , itte, roogte en reen. Die mens an oo eur optre e 

wat neerkom op veronagsaming van allerlei stamvoorskrifte verskynsels soos 
2 wind, hael en selfs droogte veroorsaak. Verder kan die voorouergeeste 

die mens onder andere beinvloed deur die vrugbaarheid van die aarde3 en kan 
4 droogte die gevolg van towery wees. Wind, hael, reen en droogte staan in 

hulle uitwerking in die nouste verband met grond, soos ook met die mens en 

die bonatuurlike. Die mens se optrede hou dus direk verband met die welsyn 

van die aarde en welsyn van die aarde is onder andere ook welsyn van die 

grond as 'n basiese komponent. Daar is dus 'n wisselwerking tussen die 

mens, die bonatuurlike en die natuur en enige wanbalans vind uitdrukking 

1. Supra 37 
2. Supra 50, 52, 54 
3. Supra 46 
4. Supra 54 



in die vorm van teenspoed vir die mens. By die stam ender studie word 

hierdie wisselwerking uitgedruk in 'n gelykskakeling van die mens, die 

lewe en grond. 

Dit is egter opvallend dat hoewel die Tswana grond nie as sodanig iso= 

leer van die ander komponente van die-natuur nie, hulle tog daardie kompo= 

nente in die natuur onderskei wat negatief inwerk op gesaaides, op vee en 
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op reen en dat hul optrede daarop gerig is om die oorsake daarvan uit te 

skakel of te vermy. Verder word saad behandel om ender andere 'n goeie op= 

brengs te verseker, word onvrugbaarheid by die mens en die dier magies be= 

handel en word rites uitgevoer om die grond van 'n toestand van warmte, weens 

die mens se optrede, te reinig. Daar is egter geen rite om die grond as so• 

danig te versterk nie, terwyl grond ook nie doelbewus hemes word nie. 1 Hier= 

uit wil dit voorkom of die Tswana wel 'n aantal faktore onderskei wat onreg= 

streeks op die grond inwerk terwyl die grond blykbaar inherent goed is. Die 

goeie in die grond kan die mens onthou word onder andere deur die inwerking 
2 van die voorouergeeste, maar dit beteken nie dat die kwaliteit van die 

grond noodwendig afneem of verloor word nie. Die Tswana onderskei wel tus= 

sen grondtipes, veral op grond van empiri~se waarneming. 3 Daar is ook voor• 

skrifte omtrent werk met bouklei deur inisiante en omtrent grond uit 'n graf4 

en veronagsaming hiervan beinvloed die reen wat indirek op die grond inwerk. 

Dit wil dus voorkom of die oorsaak van byvoorbeeld swak oeste toegeskryf 

word aan faktore wat onregstreeks op die grond inwerk eerder as aan die 

grond self sodat die grond in 'n sekere sin 'n inherente konstante komponent 

van die Tswana se leefwereld is. 

Die Tswana se lewens- en wereldbeskouing werp ook lig op arbeid wat 

met grondgebruike verband hou. Die aandag word gevestig op die kap van 

sekere home, die voorskrif te in verband met die kastrering van bulle en 

die opvattinge oor die nuwemaan. 

1. Supra 49 
2. Supra 46 
3. Supra 49 
4. Supra 49 



HOOFSTUK 5 

GRONDBESITSTELSELS 

I. BENADERING 

Die studie van grondbesitstelsels vereis 'n algemeen-aanvaarde en om= 

vattende analitiese benadering om enersyds die kenmerke en aard van 'n be= 

sondere grondbesitstelsel te beskryf
1 

en om andersyds 'n vergelyking van 

grondbesitstelsels te bevorder. 2 Sodanige benadering ontbreek egter nog. 3 

Studies in genoemde verband kan, volgens die benadering wat in elk 

weerspieel word, breedweg in twee kategoriee verdeel word. Die eerste 

kategorie weerspieel 'n benadering wat primer fokus op juridiese en ekono= 

miese probleme in verband met grondbesitstelsels. Die ander kategorie weer= 

spieel 'n benadering wat die samehang beklemtoon tussen grondbesitstelsels 

en die kulture waarin hulle voorkom. 4 Gemelde benaderings is egter nie on= 

versoenbaar nie want 'n volk se ekonomiese en regstelsel is immers deel van 

hul kultuur. 

Voorts word grondbesitstelsels tipologies onderskei as synde van 'n 

individuele of 'n kommunale aard. 5 Hierdie onderskeiding bevredig nie 
6 daar dit neerkom op 'n oorvereenvoudiging van die probleem. .Voorts word 

verskille beklemtoon terwyl ooreenstemmende elemente in die onderskeie 

stelsels grootliks genegeer word ofskoon albei tipes komponente het wat 
7 oorvleuel. 

Die bevredigendste benadering tans sluit aan by die in eersgenoemde 

kategorie en is gebaseer op 'n ontleding van regte wat oor grond verkry 

kan word. 8 Sodanige ontleding is egter kompleks weens probleme enersyds 

om die aard van die regte te bepaal en die inwerking andersyds van f aktore 

soos verwantskap, politiek en religie9 waardeur die samehang van kultuur 

I. Hughes 1971 57 
2. Bohannan 1963 101 
3. Hughes 1971 57 
4. Hughes 1971 56 
5. Vgl. o.a. Herskovits 1962 144; Hughes 1972 58-59 
6. Dorner 1972 37; Hughes 1971 57-58 
7. Hughes 1972 58 
8. Vgl. Hughes 1972 59-60 
9. Biebuyck 1963 52 
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beklemtoon word. 

Die ontleding van regte is gebaseer op die gedagte dat grondbesitstel= 

sels bepaalde verhoudinge behels tussen volkslede ten opsigte van grond. 

Gevolglik word sekere tipologiese eenvormighede in die betrokke verhoudinge 

veronderstel wat die vergelykende studie van grondbesitstelsels bevorder. 1 

Die verhoudinge betrokke is tweerlei van aard, naamlik 'n mens-saak ver= 

houding en 'n mens-mens verhouding, dit wil se 'n verhouding tussen reg= 

hebbende en die grond enersyds en tussen reghebbende en ander persone ander= 

syds.
2 

Die verhoudinge word gekenmerk deur die reghebbende se vryheid om 

oor die grond te beskik, die verpligting op andere om nie inbreuk op die 

reghebbende se vryheid te maak nie en die beskerming van die reghebbende 

se vryheid teen inbreuk. 3 

In die toepassing van gemelde benadering moet gewaak word teen onver= 

sigtige toepassing van Westerse begrippe op die grondbesitstelsels van nie

Westerse volke. Sodanige begripstoepassing kan lei tot foutiewe ontledings4 

en gevolgtrekkinge. Dit beteken egter nie dat Westerse begrippe nie gebruik 

mag word nie, maar wel dat dit met omsigtigheid gehanteer moet word. Aan 

die ander kant moet onthou word dat dergelike begrippe nie soseer Westerse 

begrippe is nie, maar eerder wetenskaplike begrippe wat getoets kan word 

aan alle verskynsels waarop dit betrekking het. 

In navolging van gemelde benadering het verskeie werke oor die grond= 

besitstelsels van die inheemse volke van suidelike Afrika reeds die lig 

gesien. 5 Die bedoeling is nie om elk van hierdie werke afsonderlik te 

evalueer nie, maar eerder om die basiese leemtes daarin aan te dui. 'n 

Kenmerk van die.meeste van hierdie werke is dat die regsbetrekking tussen 
6 reghebbendes en grond as 'n gemeenskapsreg beskryf word. Die gemeenskaps= 

reg is 'n saamgestelde reg en omvat onder andere die reg van bewoning, be= 

werking, ontginning met voorkeur, besit, gebruik en genot as afgeleide reg= 
7 te, die reg op water, weireg, jagreg, kapreg, sprokkelreg en delfreg. Die 

gemeenskapsreg word deur die hoof van die gemeenskap beheer. Die besondere 

I. Bentsi-Enchill 1965 115 
2. Bohannan 1963 102, 103 
3. Vgl. Bentsi-Enchill 1965 119 
4. Bohannan 1963 101 
5. Vgl. o.a. Holleman 1949; Hughes 1972; Jeppe 1974, 1978; 

en in mindere mate ook Sheddick 1954 
6. Holleman 1949 11-29; Hughes 1972 60-66; Jeppe 1974 71; 

Jeppe 1978 15 
7. Vgl. bv. Holleman 1949 36-45 



regte wat die gemeenskapsreg verleen, verskil na gelang die gemeenskapsge• 

bied die is van die stam, die wyk of die huishouding. 1 
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Hierdie besondere beskouing van die gemeenskapsreg is vatbaar vir die 

volgende kritiek: Sommige van die samestellende regte, byvoorbeeld kapreg, 

snyreg, sprokkelreg en delfreg is slegs uitinge van stamlede se vryheid in 

die gemeenskapsgebied waaroor beheer ingevolge die stamkonstitusie geskied. 2 

Voorts berus hierdie beskouing uitsluitlik op privaatregtelike beskouinge wat 

nie onderskei tussen owerheidsbeheer en familiegesag nie. 3 Die bevoegdhede 

van owerheidsorgane is slegs verleen ter bevordering van die openbare be= 
4 lang. Reels van die privaatreg bet betrekking op verhoudinge tussen stam= 

lede onderling, behels regte, bevoegdhede en verpligtinge, 5 en word in (sub= 

jektiewe) regte uitgedruk. 6 

Bostaande kritiek vereis ten minste 'n bydrae waardeur die leemtes in 

die betrokke benadering ondervang word. Enige benadering staan of val by 

die betekenisinhoud van die begrippe wat gebruik word. Die eie benadering 

is primer juridies van aard, maar val nie om die rede buite die studieveld 

van die volkekunde nie, want die reg is 'n aspek van kultuur en volke en 

kulture is by uitstek die studiegebied van die volkekunde. 

Die eie benadering onderskei tussen verhoudinge en verhoudingstelle, 

dit wil se 'n kombinasie van twee of meer verhoudinge, tussen volkslede 

enersyds en kultuurkomponente andersyds. Betreffende verhoudingstelle tus= 

sen volkslede word onderskei tussen verhoudingstelle wat owerheidsorgane 

met onderdane verbind en tussen die wat onderdane onderling verbind. Ver= 

houdingstelle tussen volkslede word deur die kultuur bepaal en weerspieel 

die verband tussen volk en kultuur. 7 Die onderlinge verhoudingstelle tussen 

onderdane ten opsigte van grond behels bevoegdhede, regte en verpligtinge, 

en die begrip regte, as 'n verskynsel van die privaatreg, word tot hierdie 

verhoudingstelle beperk. Die verhoudingstelle tussen owerheidsorgane en 

onderdane behels bevoegdhede wat op owerheidsbeheer neerkom en is publiek= 

regtelik van aard. 

1. Holleman 1949 18 e.v. 
2. Myburgh 1974 288; Prinsloo 1976 268 
3. Prinsloo 1976 267-268 
4. Prinsloo 1976 183, 267-268 
5. Myburgh 1974 301; Prinsloo 1976 268; 

vgl. ook Bentsi-Enchill 1965 118 
6. Myburgh 1974 287, 301; vgl. ook Bohannan 1963 103 
7. Myburgh 1981 5-7 
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Grond verwys na die aardoppervlakte en na wat daarin en daarop voorkom. 

Grond word algemeen geklassif iseer as onroerende eiendom en sluit ook goed 

in wat direk aan die grond verbind is soos plante en woonstrukture. 2 Laas• 

genoemde goed kan deur skeiding (verwydering) roerend gemaak word. Die 

1 

reels wat die besit van grond orden en die wyses waarop voorsiening gemaak 

word vir die benutting van grond deur volkslede bevat elemente van onder meer 

die reg, die politiek, die ekonomie, die religie en verwantskap. Hieruit 

blyk dat grond verband hou met verskeie kultuuraspekte. Die verhoudinge en 

verhoudingstelle tussen bogenoemde kultuurKomponente vorm deel van die kul= 

tuurstruktuur. 3 

Grondbesit, 'n samestelling van grond en besit, dui op die besit van 

grond as 'n feitlike toestand en ook op eiendomsreg daaroor. 4 Besit, as 'n 

selfstandige naamwoord, dui aan dat die besitter mag het oor die grond. As 

'n werkwoord dui besit aan dat die besitter oor die grond kan beskik. 5 

Juriste is dit nie eens of besit 'n feitlike toestand of 'n saaklike reg 

is nie en is ook onseker oor die vereistes vir besit. 6 

Vir doeleindes van hierdie studie kan gestel word dat die besit van 

grond enersyds 'n verhouding tussen die besitter en die grond, dit wil se 

'n mens-saak verhouding, daarstel en andersyds 'n mens-mens verhouding of 

'n verhoudingstel tussen die besitter en ander persone ten opsigte van die 

grond waaroor die besitter mag (regte) bet en ander verplig is om die grond 

te eerbiedig, gebrek waaraan sou neerkom op inbreuk op die besitter se regte 

oor die grond. Die besitter se reg oor die grond is egter nie noodwendig 

onbeperk nie. Dit kan byvoorbeeld deur die owerheid beperk word wat die 

gebruiksdoel daarvan kan bepaal of beperk. In hierdie geval is daar sprake 

van 'n verhoudingstel tussen die besitter as onderdaan en die owerheid ten 

opsigte van die grond. Die besitter kan egter ook sy grond aan 'n ander 

leen of verhuur in welke geval daar sprake is van 'n verhoudingstel tussen 

die besitter en die lener of huurder, dit wil se tussen onderdane onderling. 

Die verhoudingstelle tussen mense, hetsy owerheid en onderdaan, hetsy on= 

derdane onderling, is altyd onregstreeks deur die voorwerp van beheer, in 

hierdie geval grond, en vorm deel van die volkstruktuur. 7 Daar moet egter 

onderskei word tussen die verhoudingstel tussen owerheid en onderdaan en 

1. Supra 35 
2. Myburgh 1974 310 
3. Vgl. Myburgh 1981 5 
4. Schoonees e.a. 1965 s.v. grondbesit 
5. Schoonees e.a. 1965 s.v. besit 
6. Vgl. Van Rensburg en Van der Merwe 1978 114-130 
7. Vgl. Myburgh 1981 5-7 



64 

die tussen onderdane onderling. In hierdie studie word eersgenoemde ver= 

houdingstel beskryf in terme van die owerheid se bevoegdhede oor grond, ter= 

wyl laasgenoemde verhoudingstel beskryf word in terme van regte oor grond. 

Besit onderskei egter nie voldoende tussen 11own" en 11possess" nie.soos 

blyk uit die geval waar 'n eienaar sy grond aan 'n ander uitleen. Die lener 

is in besit van die grond, terwyl die eienaar uit hoofde van sy eiendomsreg 

daaroor 'n mate van beheer oor die grond bet. Die lener bet ook beheer oor 

die grond uit hoofde van sy besit, maar die is onderworpe aan die eienaar 

se eiendomsreg daaroor. Sowel die eienaar as die lener se beheer oor die 

grond in eiendom of besit is egter onderworpe aan die van die owerheid, wat 

nog eienaar nog besitter is. In die aanbieding van die gegewens word die 

aard van die beheer oor grond telkens aangedui. 

Wat die huidige grondbesitstelsels betref, dien opgemerk te word dat 

ofskoon hierdie studie op 'n enkele stam gefokus is, die betrokke besitstel= 

sels in alle af gesonderde en oopgestelde (Swart) gebiede in die Republiek 

van Suid-Afrika voorkom. Die ontleding van owerheidsbevoegdhede en van reg= 

te oor grond is derhalwe in mindere of meerdere mate van toepassing op ander 

stamme met ooreenstemmende grondbesitstelsels. In die uiteensetting van die 

gegewens word onderskei tussen woon- en bewerkbare persele enersyds en woon= 

erwe en lande andersyds. Woon- en bewerkbare persele dra die betekenis wat 

deur die Regulasies betreffende grond in Swart gebiede daaraan toegeken 
1 word. Woonerwe en lande verwys onderskeidelik na grond vir woondoeleindes 

en na bewerkbare grond op grond in privaateiendom. 

II. DIE TSWANA SE GRONDBESITSTELSEL 

1. Owerheidsbeheer oor grond 

Volgens Schapera2 is die stamhoof 'n trustee wat grond namens die stam 

in trust hou. Kerr, 3 met verwysing na die Suid-Nguni, meen dat die stam= 

hoof se trusteeskap die is van die 11 law of sovereignty". Hierdie sieninge 

is egter enigermate onnoukeurig, en wel om die volgende redes: Die ver= 

skynsel van 'n trust is die van die privaatreg, en omdat die regspersoon 

as figuur van die privaatreg aan die inheemse volke van suidelike Afrika, 

I. Prokl. R.188 1969 vide definisies s.v. bewerkbare perseel, 
woonperseel 

2. Schapera 1943 41 
3. Kerr 1953 19-20 



en derhalwe ook aan die Tswana, vreemd is, 1 kan nog die stamhoof nog die 

stam in die privaatreg as reghebbende optree. Kerr se vergelyking met die 

Engelse reg hou steek indien dit slegs gesien word as beheer in publiekreg= 

telike sin. Hy fouteer egter deur die beheer te beperk tot nie-toegewese 
2 grond. Publiekregtelike beheer oor 'n saak sluit nie die moontlikheid uit 

om omvattende regte daaroor te verkry ~ie. 3 Dit is derhalwe meer korrek om 

te se dat die stamgebied as geheel publiekregtelik beheer word4 en om. die 

begrip trusteeskap in die verband te vermy. 

Die aard van beheer hou verband met die onderskeie doeleindes waarvoor 
5 grond benut word. Die Tswana benut grond vir doeleindes van bewoning, be= 
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werking, weiding, jag, versameling van veldprodukte, bereiding van medisyne 

uit plante, verskaffing van bou- en omheiningsmateriaal en ander hulpbronne. 6 

Die verdeling van grond vir doeleindes van bewoning, bewerking en weiding, 

die toekenning daarvan aan gesinsverbande en die reeling van die gemeenskap= 

like gebruik van grond en van natuurlike hulpbronne word deur die owerheids= 

organe gedoen. Daar moet tussen sentrale en plaaslike owerheidsorgane onder= 

skei word. 

Op sentrale vlak is die stamhoof, bygestaan deur sy private raad en 

stamraad, 7 verantwoordelik vir die verdeling van grond8 en die toekenning 

daarvan vir doeleindes van bewoning en bewerking aan die plaaslike owerheids= 
9 organe. Grond vir weiding is vroeer ook aan plaaslike owerheidsorgane toe= 

geken, maar die stelsel het verval. lO Die stamhoof sien toe dat grond benut 

word ooreenkomstig die doel waarvoor dit bestem is, dat die reels omtrent 

gemeenskaplike gebruik van grond en natuurlike hulpbronne gehandhaaf word 

en dat die seisoen vir bewerking van grond en vir gemeenskaplike stoppel= 

weide bepaal word. Die stamhoof is voorts bevoeg om 'n persoon of groep 

persone te beveel om van woonplek te verander waar omstandighede dit vereis. 11 

Dergelike omstandighede is onder meer weens redes van ef f ektiewe beheer oor 

I. Myburgh 1965 1 O; Myburgh 1974 302 
2. Kerr 1953 20 
3. Supra 64 
4. Myburgh 1974 288; vgl. ook Jeppe 1978 20 
5. Schapera 1 943 44 
6. Schapera 1955 196 
7. Schapera 1955 69, 196 
8. Schapera 1943 27, 42 
9. Schapera 1943 42; Schapera 1955 196-197, 199-200 

10. Schapera 1943 42, 223, 228; Schapera 1955 208 
1 I. Schapera 1943 85; Schaper a 1955 199 



die persoon soos waar 'n persoon nie goed met sy bure oor die weg kom nie 1 

of waar die grond in die openbare belang benodig word om byvoorbeeld 'n 
2 3 boorgat te slaan. Schapera noem ook towery as 'n rede vir opskorting van 

regte oor grond. Die vereistes vir uitoefening van sodanige bevoegdhede 

skyn tweerlei van aard te wees, naamlik opskorting weens 'n ernstige poli• 

tieke misdaad4 of opskorting in die openbare belang,. 5 Waar 'n stamlid of 
,, 

stamlede in die openbare belang van sy of hul grond verskuif word, kry hy 

of hulle ander grond in die 6 plek daarvan. Verbeteringe aan grond word nie 

d . 7 1 d vergoe nie, maar stam e e kan alle bou- en omheiningsmateriaal afbreek en 

By die Rolong en die Kwena is daar aanduidinge 8 vir hergebruik verwyder. 

dat stamlede 'n owerheidsbevel om na 'n nuwe terrein te verskuif, kan weier 

indien die stamhoof nie in oorleg met sy raadsmanne optree nie of indien 

die openbare belang nie ter sprake is nie. 9 

Die stamhoof se bevoegdhede oor grond is beperk. Hy kan grond slegs 
10 . 1 1 aan stamlede toeken en slegs met die stam se goedkeuring vervreem. 

Voorts kan hy stamlede verskuif of hul grond hul ontneem slegs as daar 

goeie rede is. 

Grond wat aan 'n wyk vir doeleindes van bewoning en bewerking toegeken 

is, word op plaaslike vlak deur die wykshoof-in-rade aan hoofde van huis= 
12 houdings toegeken en maak gewoonlik redelike voorsiening vir toekomstige 

groei en uitbreiding van die wyk. 13 Die wykshoof sien toe dat elke ge= 

troude manlike wykslid grond vir woondoeleindes het en indien geen grond 

in die toegewese gebied beskikbaar is nie, nader hy die stamhoof vir 'n 

d • 14 • k h f d • d I h • h d" ver ere toewysing. Die wy s oo moet ver er toesien at n uis ou ing 

slegs grond benut wat daaraan toegewys is wanneer nuwe toewysings aan lede 

van die huishouding gedoen word. 15 Hierdie maatreel geld ter voorkoming 

van latere geskille oor grond. Die wyk kan slegs met die stamhoof se toe= 

I. Schaper a 1955 124 
2. Schaper a 1955 207 
3. Schaper a 1943 104 
4. Schaper a 1943 47; kyk ook Kerr 1953 15 
5. Schaper a 1943 183; Schapera 1955 207 
6. Schaper a 1943 47 
7. Schaper a 1943 126 
8. Schap era 1955 199 
9. Vorster 1980 75; vgl. ook Prinsloo 1976 182, 185 (Noord-Sotho) 

10. Schapera 1955 196 
11. Schapera 1943 42 
12. Schapera 1943 29, 75, 79; Schaper a 1955 197 
13. Schapera 1943 74-75; Schapera 1955 197, 198, 200 
14. Schapera 1955 198 
15. Schapera 1955 197 
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1 stemming van woonplek verander. Bewerkbare grond word op soortgelyke 
2 wyse deur die wykshoof-in-rade aan hoofde van huishoudings toegeken. Dit 

dien opgemerk te word dat die wykshoof onbevoeg is om die verdeling van 

grond vir doeleindes socs deur die stamhoof bepaal, te wysig. 

Nie-toegewese grond geld as gemeenskaplike weiding, 3 is gemeengoed 
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(res communis) 4 en word publiekregtelik beheer. Natuurlike hulpbronne socs 

hout, klei en water is op nie-toegewese grond toeganklik vir alle stamlede, 5 

ofskoon daar bepaalde beperkinge op die ontginning daarvan is. So mag bome 

in die nabyheid van die stat nie sonder die stamhoof se toestemming gekap 

word nie, 6 en mag bepaalde bome net gedurende sekere tye van die jaar gekap 

word. 7 Bou- en potklei kan vryelik op nie-toegewese grond, openbare paaie 

uitgesonder, ontgin word. Potklei mag egter nie tydens die lente8 en vol= 

gens professor J.H. Coetzee9 by die Kgatla en Hwaduba van ploegtyd tot oes= 

tyd ontgin word nie. Die oprigting van !n waterbron vereis die toestemming 

die stamhoof 1° en die benutting van sekere wildsoorte is onderworpe aan 

'n jagtribuut (sehuba) ten gunste van die stamhoof. 11 
van 

Stamlede se gebruik van weiding en ander natuurlike hulpbronne op nie

toegewese grond vestig nie regte socs weireg, sprokkelreg, kapreg, snyreg 

en delfreg nie, 12 want die grond is gemeengoed en dus nie vatbaar vir regte 

4aaroor nie. Die benutting van weiding en ander natuurlike hulpbronne moet 

eerder gesien word as die uitoefening van stamlede se vryheid ooreenkomstig 

d . mk • • 13 . k ' k . ' ie sta onstitusie. Die voor eur wat n persoon ver ry op water uit n 

d . amh f dk . . d. .d. b. d 14 put wat hy met ie st oo se goe euring in ie wei ingsge ie grawe, 

vestig nie 'n reg oor die grond waarop die put gegrawe is nie. Die voorkeur 

meet eerder gesien word as regmatige ontginning van 'n natuurlike hulpbron, 

want waar die stamhoof se toestemming ontbreek, verbeur die putgrawer enige 

d . . 1 . d b .k d. 15 aanspraak op ie uits uiten e ge rui van ie water. 

1 • Schaper a 1955 197 
2. Schaper a 1955 199-200 
3. Schapera 1943 223, 228 
4. Vgl. Hall 1976 6 
5. Schapera 1943 44 
6. Schapera 1955 211-212 
7. Schapera 1943 263; ook supra 52 
8. Schapera 1955 212-213 
9. Persoonlike mededeling Potchefstroom Januarie 1980 

10. Schapera 1943 246 
11. Schapera 1943 258-259 
] 2. Vgl. egter Jeppe 1978 17-18 
13. Supra 62 
14. Schaper a 1943 223, 246, 249 
15. Schaper a 1943 246 



2. Eiendomsreg oor grond 

Die owerheidsorgane ken grond vir doeleindes van bewoning en bewerking 

aan huishoudings toe. 1 Die huishouding is 'n agnategroep, 2 maar moet ver= 
3 staan word as omvattende ook nie-agnate onder gesag van die groep. 

Die hoof van die huishouding wys 'n woonterrein en 'n land of lande 
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toe aan elk van sy huise en aan elk van die huise van ander onder sy gesag. 4 

Grond wat aan 'n huishouding toegeken word, is vatbaar vir regte daaroor. 5 

By die inheemse volke van suidelike Afrika, en derhalwe ook by die 

Tswana, word regte deur die agnategroep gedeel. 6 Die individu se aandeel 

in die groepsregte hang met status saam wat deur verskeie faktore beinvloed 
7 word. Die huishouding is dus reghebbende oor sodanige grond, en die regte 

daaroor word deur die hoof daarvan uitgeoefen namens en in belang van die 
8 groep. Grond wat aan 'n bepaalde huis toegewys is, is huiseiendom en grond 

wat aan die huishouding toegeken is, maar nie aan 'n bepaalde huis toegewys 

is nie, is algemene eiendom van die groep. 9 

Regte oor grond word gevestig deur toekenning van 'n deel van die ge= 

meenskapsgebied aan 'n huishouding deur die owerheidsorgane. IO Hierdie is 

'n oorspronklike wyse van eiendomsverkryging. 11 Regte oor grond word ook 

gevestig deur toewysing as huisgoed deur die hoof van die agnategroep en 

d d 
12 f 1 °d . d k . 13 eur oor rag as a ge ei e wyses van eien omsver ryg1ng. 

Grond wat aan 'n huis toegewys word, omvat sowel woon- as bewerkbare 
14 grond. Hierdie toewysing spruit voort uit 'n man se huweliksverpligting 

om sy vrou en kinders te huisves en te onderhou. 15 Soms word hierdie toe• 

wysing verkeerdelik gesien as 'n toewysing aan die vrou as individu waaroor 
16 sy dan bepaalde regte sou verkry. Aangesien regte by die groep berus, 

1. Supra 66 
2. Schapera 1953 39 
3. Myburgh 1974 301; Schapera 1955 12 
4. Schapera 1943 179 
5. Schapera 1953 21 
6. Myburgh 1969 146; Myburgh 1974 287, 301; Vorster 1975 27 
7. Vgl. Vorster 1975 27 
8. Schapera 1955 176-177; ook Myburgh 1969 146 
9. Schapera 1955 231 

10. Supra 66 
11. Myburgh 1974 310 
12. Schapera 1955 205 
13. Myburgh 1974 310 
14. Schapera 1943 82, 149 
15. Schapera 1955 153 
16. Vgl. bv. Jeppe 1978 33-34 



kan die vrou as individu nie regte daaroor verkry nie. Die huis as groep, 

die wil se man, vrou en later ook die kinders, is eienaars daarvan tot uit= 

sluiting van ander groepe of huise binne die huishouding. 'n Latere ont= 

wikkeling is dat grond vir bewerking wel aan ongetroude dogters toegewys 

word om vir hul onderhoud voorsiening te maak as gevolg van die ne1g1ng by 

d ' 1 d d .. . d. h l "k l d' ogters om op n atere ou er om as vroeer 1n 1e uwe 1 te tree. In ie 

reel val sulke grond by die huwelik van die dogter terug aan haar agnate= 
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. 2 
groep, maar by die Rolong word sy toegelaat ~m dit te behou. By die Kgatla 

en Malete word grond soms aan 'n getroude dogter as bruidsgoed gegee; sulke 

grond val terug aan die dogter se groep sou sy kinderloos sterf of sou die 

huwelik ontbind word. By ander statm11e skenk 'n vader soms grond aan sy skoon= 

seun, ofskoon daar nie 'n plig op hom rus om dit te doen nie. 3 Bogenoemde ge• 

bruike bevestig ook 'n groep se beskikkingsbevoegdheid oor grond wat aan hul 

toegewys is. 

Daar is ook van oordrag van grond sprake waar 'n persoon 'n ander, het• 

sy 'n verwant of vriend, versoek om grond aan hom oor te dra. Geen vergoe= 

ding word vir sodanige oordrag vereis nie, maar by die Kgatla word 'n vers 
4 vir 'n skoongemaakte land gegee. Die vergoeding moet gesien word as kompen= 

sasie vir arbeid verbonde aan die skoonmaak van die land en nie as vergoeding 

teen oordrag van die grond nie. 5 Die goedkeuring van die wykshoof word nie 

formeel vereis vir oordrag van grond nie, ofskoon kennisgewing in die ver= 

band aan die wykshoof en die bure moet geskied. 6 Oordrag moet voorts liefs 

voor getuies plaasvind. Daar word selde beswaar teen oordrag gemaak, maar 

waar die voornemende verkryers rusiemakerig of andersins ongewens is, kan 
7 die bure protesteer en hulle selfs op die wykshoof beroep waar die oordraers 

nie ag gee op die besware nie. Dit dien opgemerk te word dat by opvolging 

geen oordrag van grond plaasvind nie, want die reg oor grond berus by 'n 

agnategroep. Buitendien geskied opvolging in status en nie in goed nie. 8 

Waar oordrag aan 'n nie-stamlid ter sprake is, word die stam- en betrok= 

k kh f dk · . 9 G dk . d 1 .. e wy s oo se goe eur1ng vere1s. oe eur1ng veron erste vest1g1ng van 

I. Schaper a 1943 136 
2. Schaper a 1943 150 
3. Schaper a 1943 151 
4. Schaper a 1943 151-152, 173, 178; Schapera 1955 203 
5. Schaper a 1955 203; vgl. ook Jeppe 1978 31-32 
6. Schaper a 1955 203, 205 
7. Schapera 1955 203 
8. Myburgh 1974 313 
9. Schapera 1955 92 



die nie-stamlid in die stamgebied en word alleen gegee na aanvaarding van 

die betrokke persoon as stamlid.
1 

Oordrag van grand aan vreemdelinge is 
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dus nie moontlik waar die vreemdelinge nie stamlidmaatskap verkry nie, aan= 

gesien grand slegs aan stamlede toegeken word. 2 Verkryging van stamlidmaat= 

skap deur 'n vreemdeling bring mee dat hy in al die regte, voorregte en vry= 

hede oor grand deel. Die vreemdeling se aanspraak op grand vereis nie nood= 

d • k 1 1 • ·1 • . 3 .wen 1g u ture e ass1m1 as1e nie. 

Die reg oor woon- en bewerkbare grand by die Tswana word deur Schapera 

onder die opskrif eiendomsreg behandel, maar hy stel dat dit nie private 

eiendomsreg is nie. 5 Hy en ander skrywers meen dat dit nie eiendomsreg is 

nie, maar slegs 'n gebruiksreg oor die grond. 6 . Dit is derhalwe nodig om 

die aard van die reg oor bedoelde grand verder te ondersoek. 

4 

Eiendomsreg het streng genome in die reg betrekking op stoflike sake en 

omvat al die bevoegdhede wat 'n persoon moontlik kan he oor stoflike sake, 

maar onderworpe aan die beginsel uitgedruk in die regspreuk: sic utere tuo ut 

alienum non laedas (om jou goed so te gebruik dat die van ander nie beskadig 

word nie). Die bevoegdhede ter sprake is die van besit, die van gebruik en 

genot, en die van beskikking. Ofskoon al hierdie bevoegdhede essensieel vir 

eiendomsreg is, hoe£ hulle nie tegelyk in dieselfde mate teenwoordig te wees 

nie. Die bevoegdheid van beskikking is egter die belangrikste. 7 

By die Tswana behels die reg oor woon- en bewerkbare grand besit, want 

sodanige grand word aan huishoudings toegewys. Dit behels verder die be= 

voegdheid van gebruik en genot, want die grand kan bewoon en bewerk word en 
8 die vrugte van gebruik en die genot daarvan kom die reghebbendes toe. Voorts 

behels dit die bevoegdheid van beskikking, want die hoof van 'n huishouding 

kan grand aan die samestellende huise toewys en kan die grand aan 'n ander 

oordra. 

Uit bostaande blyk dat die Tswana se reg oor woon- en bewerkbare grand 

as eiendomsreg getipeer kan word. 9 Daar kan ook met Schapera saamgestem 

I. Schaper a 1955 118-120 
2. Supra 66 
3. Schaper a 1955 119-120 
4. Schaper a 1955 199, 204 
5. Schaper a 1955 205 
6. Schaper a 1955 205; vgl. ook Coertze 1971 273, 342; 

Jeppe 1978 15, 1 7' 18, 26-34 
7. Vgl. Hall 1976 27 
8. Schapera 1943 195 
9. Kyk ook Myburgh 1974 310; Kerr 1953 33 



word dat die reg oor grond nie private eiendomsreg is nie versover indivi• 

duele eiendomsreg bedoel word, want regte berus by die agnategroep. 

Eienaars van grond het verder aanspraak op regsbeskerming in gevalle 

van inbreuk op hul regte oor grond. 1 Hierdie kompetensiebevoegdheid vloei 

voort uit stamlidmaatskap2 en nie ~it eiendomsreg oor grond nie. 
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Eiendpmsreg oor grond is egter onderworpe aan verskeie beperkinge. Ten 

eerste kan slegs lede van 'n bepaalde wyk eiendomsreg oor woongrond binne 

die wyk se beskikkingsgebied verkry, maar wat bewerkbare grond betref, geld 

die beperking ten opsigte van stamlede. 3 Eiendomsreg verval by permanente 

verlating van die gemeenskapsgebied deur die reghebbendes en die grond val 

terug onder die beheer van die wykshoof wat weer daaroor kan beskik. 4 Voorts 

kan van owerheidswee inbreuk op die reg gemaak word in die openbare belang. 

Voorbeelde hiervan is waar die grond vir 'n algemene doel soos weiding of 

'n boorgat benodig word, waar die reghebbendes ter wille van die openbare 

rus verskuif word5 of waar, vermoedelik weens skaarste aan bewerkbare grond, 

'n huishouding 'n deel van hul grond glad nie bewerk nie. 6 Dit moet beklem= 

toon word dat inbreuk nie weens nie-bewerking van die grond gemaak word nie, 

maar weens skaarste aan grond. Eiendomsreg is verder onderworpe aan die 

owerheid se bevoegdheid om die reghebbendes hul grond te ontneem weens 'n 

ernstige misdaad. 7 Eiendomsreg oor grond kan verder nie deur die verkoop 

daarvan oorgedra of vervreem word nie. 8 Eiendomsreg oor bewerkbare grond 

. k d ' 1 1 "d d d" f ' 9 H' is oo on erworpe aan n a gemene stoppe we1 e na at 1e oes a is. 1er= 

die beperking veronderstel nie 'n tydelike opheffing of verval van eiendoms= 

reg daaroor nie, maar is bloot 'n seisoenale beperking. Verdere algemene 

beperkinge is dat die stamhoof se toestemming nodig is alvorens lande bewerk 
10 en geoes kan wo~d. Die stamhoof se goedkeuring moet ook verkry word om 'n 

boorgat op toegewese grond te slaan11 en soms ook om lande te omhein. 12 

1 • Vgl. Schapera 1943 103' 190-193 
2. Schaper a 1955 123 
3. Schaper a 1943 45, 145 
4. Schaper a 1943 178, 182 
5. Schaper a 1943 183 
6. Schaper a 1943 181-182 
7. Supra 66 
8. Schaper a 1955 205 
9. Schaper a 1955 205 

10. Schapera 1953 22 
11. Schaper a 1943 244,249 
12. Schaper a 1943 126, 173-175 
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Eiendomsreg oor grond word verloor deur oordrag, publiekregtelike ont• 

. f dd 1. 1 neming en a stan eur permanente ver ating. 

Die vraag of die Tswana ander saaklike regte as eiendomsreg oor grond 

ken, vereis nadere ondersoek. Kerr2 behandel servituut in die Ciskei met 

verwysing na 'n weduwee se aanspraak op woon- en bewerkbare grond na haar 

man se dood en na die ongeploegte strook tussen aangrensende lande. Volgens 

hom vloei 'n weduwee se aanspraak op die bewoning en gebruik van sodanige 

grond voort uit 'n persoonlike servituut in haar guns. 3 Hierdie siening is 
4 egter in stryd met die gedagte van die groep as reghebbende. Haar aan= 

spraak vloei eerder voort uit haar lidmaatskap van die groep ingevolge haar 

huwelik sodat sy ook deelhebber is in die eiendomsreg oor woon- en bewerkbare 

grond as huisgoed. 5 Aangesien die manse dood nie die huwelik ontbind nie, 6 

word haar aandeel in die grond nie deur sy dood beinvloed nie en sy bly deel 

in die regte oor grond soos voor haar man se dood. Daar is dus nie sprake 

van 'n persoonlike servituut, hetsy in die vorm van usufructus (vruggebruik) 

of van usus (gebruik) of van habitatio (bewoning) in haar guns nie. 

Schapera7 maak melding van die ongeploegte strook tussen lande 

(molelwane), maar gee min besonderhede oor die reels wat daaromtrent geld. 

Hy meld dat dit die grense tussen lande aandui, dat dit ongeploeg gelaat 

word, dat die wydte daarvan afhang van die verstandhouding tussen die eie= 

naars van die aangrensende lande en dat die doel daarvan is om sekerheid 
8 oor die grense van lande te bevorder. Sou een van die eienaars van 'n land 

die grensstrook omploeg en beplant, kan die eienaar van die aangrensende 

land sy gedeelte van die grensstrook terugeis tesame met die gesaaides daar= 

op. Sou 'n persoon herhaaldelik in die opsig oortree, kan die stamhoof hom 

sy land ontneem en aan hom 'n ander land elders toeken ten einde verdere ge= 

skille te vermy. 9 Kerr 10 meld ten opsigte van die Ciskei dat slegs die eie= 

naars van aangrensende lande gras op die grensstrook mag sny. Hieroor is 

geen gegewens in die literatuur oor die Tswana nie. Hy is egter onseker of 

die gebruike omtrent die ongeploegte strook tussen aangrensende lande 'n 

1. Supra 66, 69, 71 
2. Kerr 1953 62-66 
3. Kerr 1953 64 
4. Myburgh 1969 146; Myburgh 1974 287, 310 
5. Myburgh 1974 310 
6. Schapera 1955 164 
7. Schapera 1943 173-174; Schaper a 1955 201 
8. Schapera 1955 201 
9. Schapera 1943 173-174; Schaper a 1955 269 

10. Kerr 1953 63 



saaklike servituut daarstel. 1 

Die gebruike omtrent die ongeploegte grensstrook tussen lande kan ver• 

klaar word aan die hand van die eienaars van die aangrensende lande se be• 

voegdhede daaroor. Hierdie bevoegdhede vloei voort uit hul eiendomsreg oor 

die betrokke lande sodat hulle mede-eienaars van die grensstrook is. Die 

verbod om die strook te ploeg, is publiekregtelik van aard met die oog op 
2 duidelike grense en om geskille oor grense te voorkom. . Oortreding van die 

verbod is derhalwe 'n misdaad en van owerheidswee strafbaar. Hier is dus 

nie sprake van 'n saaklike servituut nie, maar slegs van bevoegdhede van 

mede-eienaars wat uit eiendomsreg voortspruit. 
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Daar kan dus met sekerheid gestel word dat die Tswana oorspronklik 

slegs een saaklike reg oor grond, te wete eiendomsreg, geken het en dat ser= 

vitute aan hulle vreemd was. Hierdie bevinding weerle terselfdertyd die op= 

vatting dat die stamhoof se beheer oor grond 'n vorm van feodalisme is, 3 

aangesien die reg oor woon- en bewerkbare grond nie 'n vorm van bruikleen 

is nie maar eiendomsreg, terwyl die stamhoof die eiendomsreg oor bedoelde 

grond nie willekeurig kan beeindig nie. 

III. DIE BESIT VAN TOEGEWESE TRUSTGROND 

Die grondgebied van die Bakwena-baMare-a-Phogole omvat sowel toegewese 

trustgrond wat aan die stam toegeken is as grond wat gesamentlik deur 'n 

aantal privaateienaars en die stam in privaateiendom besit word. 4 Dit is 

derhalwe nodig om in die bespreking te onderskei tussen die betrokke besit• 

stelsels. Voorts moet beklemtoon word dat die bespreking die posisie weer= 

spieel soos dit was voor die onafhanklikwording van Bophuthatswana op 6 

Desember 1977 as 'n onafhanklike republiek. Sedert onafhanklikheid het die 

posisie nie noemenswaardig verander nie, hoewel die bevoegdhede wat by die 

Suid-Afrikaanse regering berus het, aan die regering van Bophuthatswana oor= 

gedra is. Die interpretasie van verhoudingstelle is daardeur enigsins ver= 

ander, maar hierop word nie ingegaan nie. 

Trustgrond omvat alle grond wat ingevolge enige wet of op 'n ander wyse 

oorgegaan het of verkry is deur die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingstrust. 5 

1. Kerr 1953 62 
2. Vgl. Myburgh 1974 310 
3. Vgl. bv. Sansom 1974 251; kyk egter Prah 1977 10-14 
4. Supra 7 
5. Prokl. R.188 1969 vide definisies soos gewysig deur 

Wet 102 1978 art. 17 
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Die beheer en administrasie van sodanige grond geskied ingevolge proklamasie 

R.188 van 1969, soos afgekondig in Staatskoerant no. 2486 van 11 Julie 1969, 

welke proklamasie geld vir grond in alle afgesonderde en oopgestelde gebiede. 

1. Owerheidsbeheer oor toegewese trustgrond 

Owerheidsbeheer oor trustgrond word uitgeoefen deur die Staatspresident 

as opperhoof van die Bantoesprekende volke van Suid-Afrika. 1 Hy is bevoeg 

om by wyse van proklamasie wette vir die volke uit te vaardig, te wysig en 
2 te herroep. Die Minister van Samewerking en Ontwikkeling is bevoeg om amp= 

tenare aan te stel wat behulpsaam is met die uitvoering van bepaalde pligte. 3 

Vir doeleindes van hierdie studie is die hierargie van amptenare soos volg: 

hoofkommissaris, kotmnissaris en stamhoof of hoofman waar 'n stamhoof ont= 

breek. 

Trustgrond is onder direkte beheer van die kommissaris4 wat grond vir 
5 6 woon- en bewerkbare doeleindes kan bepaal, afbaken en in oorleg met die 

stamhoof toewys. 7 Okkupasie van trustgrond geskied slegs met die skriftelike 

toestemming van die kommissaris.
8 

Enige regte wat oor woon- en bewerkbare 

grond verkry kan word, kan deur die Minister na goeddunke of in die algemene 

openbare belang tydelik opgeskort of beeindig word, 9 onderworpe aan vergoe= 
10 ding of antler herstel soos deur die kommissaris bepaal. Redes in bogenoem= 

de verband is onder meer waar sodanige grond verkeerdelik toegeken is, waar 

die grond so gelee is of sodanig benut word dat dit gronderosie veroorsaak 

of kan veroorsaak, waar die grond benodig word in die openbare belang of ter 

voorkoming van gronderosie of waaisandvorming of ter herwinning van grond 

wat deur erosie geraak is of ter beskerming van opvanggebiede of ter bewaring 

van waterbronne of -voorrade, en waar die grond gelee is buite 'n gebied wat 

vir die doel waarvoor dit gebruik word, bepaal is. 11 Vergoeding behels ander 

grond of materiele vergoeding uit trustfondse of albei. 12 

1 • Wet 38 1927 art. 1 SOOS vervang deur Wet 42 1956 art. 2 
2. Wet 38 1927 art. 25 
3. Wet 38 1927 art. 2 
4. Prokl. R.188 1969 art. 5 
5. Prokl. R. 188 1969 art. 48(1) 
6. Prokl. R. 188 1969 art. 54 
7. Prokl. R. 188 1969 art. 49 ( 1) ; vgl. ook Jeppe 1974 78 
8. Prokl. R. 188 1969 art. 6, 47(3) 
9. Prokl. R.188 1969 art. 58(1) 

IO. Prokl. R.188 1969 art. 58(5) 
I I. Prokl. R. 188 1969 aanhangsel 29 
12. Prokl. R. 188 1969 art. 58(5)(a), (b) 
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Die kommissaris is voorts bevoeg om enige vergunning tot okkupasie van 

woon- en bewerkbare grond te kanselleer, 
1 

in welke geval geen vergoeding of 

ander herstel moontlik is nie2 en die betrokke grond terugval aan die meent. 3 

Redes vir kansellasie sluit in vrywillige afstand, verkryging daarvan op be= 

drieglike wyse of onder valse voorwendsels, nie-nakoming van enige voorwaar= 

des van sodanige vergunning, onvoordelige okkupasie van die grond, versuim 

om plaaslike belasting of ander vorderings te betaal wat ten opsigte van so=. 

danige okkupasie vasgestel of verskuldig is, nie-gebruik van grond vir die 

doel waarvoor dit toegeken is, en meerdere skuldigbevinding met gevolglike 

gevangenisstraf van ten minste een jaar weens diefstal, veediefstal of weens 

enige oortreding van 'n wet betreffende die kweek, besit en verkoop van of 

handel met gewoontevormende middele. 4 

Die prosedure om 'n woonperseel te bekom, stem in hoofsaak ooreen met 

die eertydse prosedure. Die prosedure verskil na gelang die aansoeker 'n 

stamlid5 of 'n vreemdeling6 is. 'n Stamlid nader sy vader of die vader kan 

self die inisiatief neem om by die wykshoof 'n woonperseel te vra. Die wyks= 

hoofman dra die versoek oor aan die dorpshoof (ntona ya motse) wat op sy 

beurt die saak met die stamhoof-in-rade opneem. Die stamhoof-in-rade be= 

sluit oor toekenning van woonpersele. 'n Persoon wat nie reeds 'n lid van 

die stam is nie en 'n woonperseel wens te bekom, skakel met 'n stamlid wat 

hy ken om hom na die wykshoofman te vergesel. Die wykshoofman ondersoek die 

saak met inbegrip van navrae oor die persoon self en of hy die nodige toe= 

stemming van sy vorige owerheid het om te verhuis. Die wykshoofman doen 

verslag aan die dorpshoof met 'n aanduiding of hy die aansoek steun. Indien 

die aansoeker niemand in die stam ken nie, kan hy sy aansoek direk aan die 

dorpshoof rig. 7 Die dorpshoof vergewis homself van die aansoeker se persoon• 

likheid, sy bekendheid en of hy verlof het om sy vorige woongebied te verlaat. 

Die dorpshoof verwys die aansoek na die stamraad wat 'n aanbeveling aan die 

stamhoof doen. Die stamhoof-in-rade beslis oor die toekenning. Die stam= 

hoof doen verslag aan die kommissaris en verstrek die nodige besonderhede 

aangaande die aansoeker. Die stamhoof-in-rade is dit eens dat die kommis= 

saris die beslissing van die stamhoof-in-rade meet aanvaar en ook dat die 

I. Prokl. R.188 1969 art. 60(1)(a) 
2. Prokl. R.188 1969 art. 60(6) 
3. Prokl. R.188 1969 art. 61 
4. Prokl. R.188 1969 aanhangsel 29 
5. Vgl. supra 66, 69 
6. Vgl. Schapera 1955 118-120; supra 69-70 
7. Vgl. Schapera 1955 118 
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kommissaris die stamhoof-in-rade nie kan dwing om 'n woonplek toe te ken 

indien laasgenoemde sodanige toekenning sou weier nie. Hierdie interpre• 

tasie skyn nie korrek te wees nie, want dit sou beteken dat 'n laere ower= 

heid groter bevoegdhede het as die volgende grotere owerheid. Die standpunt 

van die stamhoof-in-rade weerspieel egter hul vertolking van die situasie in 

terme-van die tradisie waarvolgens die stamhoof-in-rade die hoogste gesag 
I was. Ofskoon die wetlike situasie 'n verandering in die eertydse prosedure 

aangebring het, het die verbandhoudende houdinge binne die stam in beginse~ 

nie verander'nie. 

Alvorens 'n woonperseel aangewys word, moet die aansoeker 'n bedrag van 

RIJO aan die stamowerheid betaal, ofskoon 'n minimum deposito van R60 aanvaar 

word. In die algemene omgang word na hierdie bedrag verwys as die koopprys 

van 'n woonperseel. By nadere ondersoek het geblyk dat hierdie bedrag in die 

stamfonds gestort word, dat dit aangewend word vir die ontwikkeling van open= 

bare fasiliteite soos die verskaffing van drinkwater, maar nie die oprigting 

van skole nie, en dat dit inderwaarheid nie geag word die koopprys van 'n 

woonperseel te wees nie. 2 Die stamhoof-in-rade is dit eens dat grond nie ge= 

koop of verkoop kan word nie maar gee toe dat 'n stamlid wat die gebied per= 

manent verlaat en vir die owerhede 'n aanvaarbare persoon in sy plek bring 

om die perseel oor te neem, die geld van sodanige persoon kan verhaal omdat 

die persoon niks aan die owerhede ten opsigte van sodanige perseel verskuldig 

is nie. Die vordering van die bedrag berus uitsluitlik by die oordraer en 

verkryer. Die bedrag is ook aan die owerheid betaalbaar deur stamlede wat 

nuwe woonpersele ontvang. Die bedrag is derhalwe nie vergelykbaar met die 

OS wat slegs deur stamvreemdes onder die vroeere lotsha-gebruik aan die Stam= 

hoof gelewer is ten tye van 'n aansoek om hul in die stam se gebied te vestig 

nie. 3 Dit is dus duidelik dat die bedrag nie beskou kan word as 'n fooi ter 

verkryging van stamlid.maatskap nie. Ewe min is dit die koopprys van 'n woon= 

perseel, want dit word slegs ten opsigte van nuwe woonpersele gehef. Die in= 

terpretasie van stamlede dat die bedrag die koopprys van 'n woonperseel is, 

dui enigermate op 'n verandering in die Tswana-opvatting dat grond nie ver= 

handelbaar is nie. 4 Luidens statutere voorskrifte kan regte oor woon- en 

bewerkbare persele met die kommissaris se goedkeuring verkoop word, dog nie 

op skuld nie en blykbaar ook nie aan iemand anders as die besitter se opvol= 

1. Vgl. supra 65 
2. Vgl. ook Jeppe 1978 26 
3. Schapera 1955 118, 119; vgl. ook Jeppe 1974 76 
4. Vgl. supra 71 
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ger nie1 wat nie reeds oor 'n ander perseel mag beskik nie. 2 Hieruit blyk 

dat die stamhoof-in-rade se standpunt dui op 'n voortsetting van die vroeere 

Tswana-opvatting omtrent die verbandelbaarbeid van grand. 

By betaling van ten minste die deposito gee die stamboof die dorpsboof 

opdrag om aan die aansoeker 'n perseel toe te wys. Die dorpsboof gee aan 

die wyksboofman in wie se wyk die aansoeker gevestig gaan word, toestemming 

om 'n perseel aan te wys. Die dorpsboof gee ook opdrag aan die persone belas 

met die opmeet van persele om die· aangewese perseel af te baken. Die aansoe= 

ker bet self nie 'n keuse van 'n perseel nie. 

Toekenning van 'n woonperseel gee aan die besitter daarvan aanspraak op 

'n bewerkbare perseel; die besitter boef nie daarom aansoek te doen nie. 

Hierdie aanspraak is 'n verdere bewys dat die bedrag betaalbaar voordat 'n 

woonperseel toegewys word, nie die koopprys daarvan is nie, want geen ooreen= 

stemmende fooi word ten opsigte van 'n bewerkbare perseel gebef nie. Bewerk= 

bare persele word in die reel slegs toegeken as daar grand vir die doel in 

die wyksgebied beskikbaar is, aangesien bewerkbare grand beperk is. 3 By toe= 

kenning van bewerkbare persele word verder voorkeur gegee aan stamlede wat 

bul stamlidmaatskap genealogies, dit wil se deur geboorte, verkry bet bo stam.= 

lede wat bul stamlidmaatskap op ander wyses verkry bet. Hierdie voorkeur is 

klaarblyklik 'n afwyking van die vroeere posisie by die Tswana waar grand= 

toekenning nie afbanklik was van die wyse waarop stamlidmaatskap verkry is 

nie. 4 Dit is nie duidelik uit die bronne wat die posisie was waar daar 'n 

tekort aan grand was nie, ofskoon dit lyk of stamvreemdes se aansoek om hul 

in die gebied te vestig in sulke gevalle geweier is. 5 

Die meent word deur die betrokke owerhede bebeer en is toeganklik vir 

alle wettige inwoners van die gebied. 6 Die inwoners kan met die toestemming 

van die stamhoof slegs vir eie gebruik op die meent gratis klip uitbreek, 

sand uithaal, sooie spit, gras sny, watervore grawe of stene maak op voor= 

waarde dat die belange of gerief van die Trust of van persone wat in die om= 

gewing woon, nie benadeel word nie of dat gronderosie nie daardeur veroorsaak 

word nie. 7 Die bepaling dat die ontginning van genoemde hulpbronne op die 

1. Prokl. R.188 1969 art. 56(5)(c)(i) saamgelees met art. 56(3) 
2. Prokl. R.188 1969 art. 56(5)(b)(i) 
3. Supra 32, 34 
4. Vgl. Scbapera 1943 149 
5. Vgl. Schapera 1955 119 
6. Prokl. R.188 1969 art. 10(2) 
7. Prokl. R. 188 1969 art. 10(2)(iii) 



meent met die toestennning van die plaaslike owerheid moet geskied, is 

enigermate vreemd aan die vroeere stelsel van die Tswana. Behalwe vir 

enkele beperkinge het stamlede vrye toegang tot nie-toegewese grond en 
1 natuurlike hulpbronne gehad. Die voorwaarde gekoppel aan die vergunning 
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tot ontginning is in beginsel nie heeltemal vreemd aan die eertydse stel= 

sel nie, want by die oprigting van 'n veepos moes andere in ag geneem word. 2 

Die meent is bedoel vir beweiding deur vee en niemand mag daarop bou, 

dit bewerk of inkamp nie. 3 ·Veronagsaming van hierdie beperkinge is straf= 

baar met 'n boete van hoogstens RIOO of gevangenisstraf van hoogstens drie 
4 maande. Die gebruik van water op die meent is toeganklik vir almal. Nie= 

mand mag egter die toegang tot 'n openbare suiping versper of andere verhin= 

der om water te skep of om vee by sodanige suiping te laat suip nie. So ook 

mag niemand die water bevuil of besmet nie of die windpomp, waterpomp of 

-pyp, dam of opgaartenk of enige ander toebehore by sodanige drinkplek op 

enige wyse beskadig nie. 5 

Die stamhoof of konmissaris, na gelang die geval, is bevoeg om enige 

geskille met betrekking tot die okkupasie van trustgrond en.geskille betref= 

fende weiding en oorpad op die meent te ondersoek en te besleg, met 'n moont= 

likheid van appel na onderskeidelik die konunissaris of hoofkommissaris. 6 In= 

dividuele stamlede kan voorts nie 'n geding instel of voortsit teen die stam= 

hoof of die stam of albei nie behalwe waar die instelling van sodanige geskil 

deur die Staatspresident gemagtig is. 7 Volgens Venter8 belet die betrokke 

artikel hie gedingvoering deur 'n individuele stamlid teen die stamhoof waar 

dit gaan om die betrokke individu se regte oor grond nie. Luidens die eer= 

tydse stelsel van die Tswana is 'n geding tussen die stamhoof en 'n stamlid 

oor nie-toegewese grond onmoontlik, aangesien sodanige grond gemeengoed is9 

en die stamlid geen regte daaroor het nie. Wat toegewese grond betref, is 

'n geskil ook uitgesluit, omdat die stamhoof se beheer oor grond publiekreg= 

1 . d . h . . d" . . IO te ik van aar is, y nie as regspersoon in ie privaatreg optree nie en 

derhalwe nie in 'n siviele geding met 'n stamlid betrokke kan raak nie. 

I. Supra 67 
2. Vgl. Schapera 1943 228 
3. Prokl. R. 188 i'969 art. 10(3) 
4. Pro kl. R. 188 1969 art. 71 
5. Prokl. R.188 1969 art. 70 
6. Pro kl. R. 188 1969 art. 67, 68 
7. Wet 38 1927 art. 4 
8. Venter 1978 303-304 
9. Supra 67 

I 0. Supra 64-65 
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2. Regte oor toegewese trustgrond 

1 Die Suid-Af rikaanse Ontwikkelingstrust is as regspersoon eienaar van 
2 alle trustgrond wat vir die uitsluitlike gebruik en voordeel van die Bantoe= 

sprekende volke bestem is. Hy kan as trustee trustgrond aan die volke toeken, 

verkoop, verhuur of op 'n ander wyse ten gunste van hulle daaroor beskik. 3 

Die trustee kan trustgrond vir woon-, bewerkings-, kerk-, skool- of ban= 

delsdoeleindes toeken kragtens 'n vergunning tot okkupasie4 welke vergunning 

· · d · · 5 D" k · · 6 k d · nie eien omsreg vestig nie. ie ommissaris an trustgron vir woon- en 

bewerkingsdoeleindes7 toeken aan enige persoon wat trustgrond wettiglik maar 

ongeregistreerd bewoon het voor die inwerkingtreding van die betrokke prokla• 

masie, aan 'n manlike hoof of weduweehoof van 'n gesin en aan enige kerk- of 

sendinggenootskap vir okkupasie deur 'n predikant of evangelis. 8 Vergunning 

tot okkupasie vereis die kommisaris se skriftelike toestemming en is onder= 

worpe aan sodanige bedinge en voorwaardes as wat bepaal mag word ofskoon dit 

nie in die toestemmingsdokument gespesifiseer hoef te word nie. 9 Enige ver= 
10 gunning tot okkupasie word in 'n perseleregister aangeteken. Enige persoon 

in bogenoemde kategoriee is slegs op een woon- en een bewerkbare perseel ge= 

regtig, hoewel die hoofkon:anisaris toekenning van een woon- en een bewerkbare 

perseel aan elk van die vrouens van 'n poliginis kan magtig. 11 .Ingevolge 

hierdie bepaling is twee woonpersele toegeken aan die poliginis, 12 een vir 

elk van sy twee vrouens. Die grootte van 'n woonperseel is vasgestel op 

hoogstens 'n halwe morg (= 0,45 Ha.) en die van 'n bewerkbare perseel op 

hoogstens vier morg (= 3,6 Ha.) en kan nie sonder die hoofkommissaris se 

dk . d . 13 goe euring vergroot wor nie. 

Die vergunning tot okkupasie van 'n woon- en bewerkbare perseel word 

gevestig deur publiekregtelike toekenning 14 en oordrag. 15 Oordrag verwys 

I. Wet 18 1936 art. 4 
2. Wet 18 1936 art. 6(1) 
3. Wet 18 1936 art. 18 
4. Prokl. R.188 1969 art. 47(1) (a) 
5. Prokl. R.188 1969 aanhangsel 28 punt 4 
6. Prokl. R. 188 1969 art. 47(3)(a) 
7. Prokl. R.188 1969 art. 47(3)(c) 
8. Prokl. R. 188 1969 art. 49(1) 
9. Prokl. R. 188 1969 art. 6(1), 47(2)(a) 

10. Prokl. R. 188 1969 art. 55 
11. Prokl. R. 188 1969 art. 49(1) (b) 
12. Supra 22 
13. Prokl. R. 188 1969 art. 49(2) 
14. Supra 74 
15. Prokl. R. 188 1969 art. 56(1) (a) 



1 blykbaar na die verkoop van regte oor grond en na skenking. 'n Perseel• 

besitter kan sy perseel aan sy erfgenaam skenk mits die kommissaris 'n 

skriftelike verklaring deur die donateur en begunstigde tot die effek aan= 

vaar en die grond in die begunstigde se naam geregistreer word. 2 Dit is 

egter 'n vraag of grond wat nie in eiendom gehou word nie deur die besitter 

daarvan by wyse van 'n skenking oorgedra kan word. Uit die gegewens skyn 

dit of hier eerder sprake is van beskikking inter vivos deur 'n·erflater. 

Die begunstigde kan die nskenking" alleen aanvaar indien hy bevoeg is om 'n 

perseel te besit en indien hy nie reeds 'n perseel besit nie. 3 By oorlye 

van 'n geregistreerde besitter val sy woon- en bewerkbare perseel terug aan 

die meent vir hertoewysing4 tensy sy weduwee dit met sekere voorbehoude bly 
5 okkupeer. Streng genome is hier ook nie van oordrag sprake nie, want die 

grond val by afsterwe van 'n besitter en sy weduwee terug aan die meent en 

is vatbaar vir publiekregtelike hertoewysing. 
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Die inhoud van die vergunning tot okkupasie van grond behels die besit, 

die uitsluitlike, volle en ongestoorde genot en die gebruik en profyt daar• 

van asmede beperkte beskikking in die vorm van oordrag. Die besitter het 

verder 'n kompentensiebevoegdheid om hom of haar tot die owerhede te wend 

vir beskerming teen onregmatige inbreuk op die grand. Die vergunning tot 

okkupasie is egter onderworpe aan die eienaar se eiendomsreg daaroor. Die 

besitter mag ook nie na goeddunke oor die grand beskik nie, want hy of sy 

mag dit nie onderverdeel of -verhuur of andersins daaroor beskik sander die 

kommissaris se goedkeuring nie. 6 Die besitter mag ook nie by wyse van 'n 

testament daaroor beskik nie. 7 

Die vergunning tot okkupasie van grand is verder onderworpe aan verskeie 

beperkinge. Toekenning van 'n woon- en bewerkbare perseel vereis die skrif= 

telike toestemming van die kommissaris. Voorts kan die Minister enige per= 

soon of liggaam. magtig om ten bate van die Staat, die Trust, enige statutere 

liggaam of die publiek paaie, damme en waterleidings op sodanige grand aan 

te le of te bou of om telefoonlyne of elektriese kraglyne oor of op of onder 

sodanige grand aan te le of aan te bring. Die Minister kan ook aan die 

1. Supra 76-77 
2. Prokl. R. 188 1969 art. 56(5)(c) 
3. Prokl. R. 188 1969 art. 56(5) (b)' art. 49(1)(b) 
4. Prokl. R. 188 1969 art. 53( l) 
5. Prokl. R. 188 1969 art. 52(2) 
6. Prokl. R. 188 1969 art. 56(1) (a) 
7. Prokl. R.188 1969 art. 53(5) 



Trust, enige persoon of liggaam toegang verleen oor of onder 'n perseel vir 

doeleindes van myn- of prospekteerwerke en om die okkupasie van soveel van 

die perseel te magtig sowel as die gebruik van soveel water daarop as wat 

vir sodanige doeleindes nodig mag wees. 1 Enige sodanige magtiging van of 

toegang deur die Minister behels egter soveel vergoeding aan die besitter 
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as wat die kommissaris mag bepaal terwyl die besitter appel teen die ver= 

goeding kan aanteken. 2 'n Verdere beperking is die Minister se bevoegdheid 

om na goeddunke die vergunning tot okkupasie van grond op te skort of om dit 

in die algemene openbare belang te beeindig. 3 Opskorting of beeindiging van 

die vergunning is onderworpe aan die betaling van vergoeding of ander herstel 

met 'n moontlikheid van appel teen die aard en omvang van die vergoeding of 

herstel. 4 Die vergunning tot okkupasie is verder onderworpe aan publiekreg= 

telike kansellasie5 of betreding van sodanige perseel deur owerheidsamptenare 

om die perseel en geboue daarop te inspekteer of om die nakoming van die re= 

gulasies en voorwaardes deur die besitter te verseker. 6 Verder moet die be= 

sitter by afwesigheid uit die gebied die perseel onder toesig van iemand 

plaas wat deur die kommissaris goedgekeur is. Indien die besitter langer as 

'n jaar afwesig is sonder om 'n toesighouer aan te wys, word veronderstel dat 

hy die perseel nie meer benodig of gebruik vir die doel waarvoor dit toegewys 

is nie7 en kan die vergunning tot okkupasie gekanselleer word. In sodanige 

geval behoort die perseel aan die meent terug te val vir hertoewysing. 

Die vergunning tot okkupasie van woon- en bewerkbare persele kan verloor 
8 9 10 word deur publiekregtelike kansellasie, oordrag en af stand. Afstand ge= 

skied alleen op skriftelike aansoek by die kommissaris wat dit kan weier. 

By afstand het die besitter geen eis teen die Trust om enige verbeteringe 

op die grond te verhaal nie. 

In die lig van die voorgaande ontstaan die vraag of statutere toekenning 

van trustgrond kragtens 'n vergunning tot okkupasie 'n saaklike reg daarstel 

en, indien wel, wat die aard daarvan is. Vergunning tot okkupasie stel 'n 

I. Prokl. R. 188 1969 art. 57(1) 
2. Prokl. R. 188 1969 art. 57(2) 
3. Prokl. R.188 1969 art. 58 ( 1) ; supra 74 
4. Prokl. R.188 1969 art. 58(5), (6) 
5. Prokl. R. 188 1969 art. 60; supra 75 
6. Prokl. R. 188 1969 aanhangsel 28, punt 2 
7. Prokl. R. 188 1969 art. 51 
8. Prokl. R.188 1969 art. 60; supra 75 
9. Pro kl. R.188 1969 art. 56( 1) (a); supra 76, 79-80 

10. Prokl. R.188 1969 art. 59 
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verhouding daar tussen die persoon aan wie die grond toegeken word en die 
1 grond ingevolge waarvan die betrokke persoon die grond kan okkupeer, dit 

wil se in besit kan neem. Die vraag is egter of besit 'n saaklike reg of 

bloot 'n feitlike toestand is. Selfs onder juriste is daar meningsverskil 

hieroor. 2 Uit die beskikbare gegewens omtrent die vergunning tot okkupasie 

ten opsigte van woon- en bewerkbare persele blyk dat die besitter die be= 

voegdheid van besit, van genot en vrugtetrekking en van beperkte beskikking 

verkry. Voorts geniet die vergunning tot okkupasie regsbeskerming teenoor 

alle persone. Die besitter verkry egter nie 'n vorderingsreg om vergoeding 

van die eienaar te verhaal ten aansien van enige verbeteringe wat hy op die 

grond sou aanbring nie3 en, bygevolg, ook nie 'n vorderingsreg teenoor die 

eienaar vir skade aan sodanige verbeteringe nie. Dit wil derhalwe voorkom 

of vergunning tot okkupasie wel 'n saaklike reg teweegbring, ofskoon die reg 

beperk is versover dit ondergeskik is aan die Trust se eiendomsreg daaroor. 

Die aard van die vergunning tot okkupasie as 'n·saaklike reg is eniger= 

mate problematies. Vergunning tot okkupasie vestig nie eiendomsreg nie. 4 

Dit is ook nie 'n saaklike servituut nie, want daar is nie sprake van twee 

aanliggende eenhede (,,tenements") nie. 5 Vergunning tot okkupasie is nie 'n 

persoonlike servituut in 

gunning tot okkupasie is 

gebruik (usus) nie, want 

tetrekking. 7 Vergunning 

die 

nie 

die 

tot 

vorm van bewoning (habitatio) nie, want ver= 

tot 'n woonhuis beperk nie, 6 of in die vorm van 

besitter verkry die bevoegdheid van volle vrug= 

okkupasie verskil van vruggebruik (usufructus) 8 

onder andere.daarin dat die vergunning te enige tyd deur die Ontwikkelings= 

trust, synde die eienaar, beeindig kan word wanneer die eienaar die grond 

benodig, 9 terwyl vruggebruik impliseer dat die eienaar nie tydens die duur 

van die vruggebruik iets mag doen wat ingryp teen die genot van die vrugge= 

bruik sonder die vruggebruiker se toestennning nie. lO Dit wil dus voorkom 

of vergunning tot okkupasie van trustgrond 'n eiesoorti_ge tipe saaklike reg 

is wat statuter geskep is. 

1. Prokl. R.188 1969 vide definisies s.v. vergunning tot okkupasie 
2. Vgl. Van Rensburg en Van der Merwe 1978 116-119; supra 63 
3. Prokl. R.188 1969 aanhangsel 28 punt 8 
4. Supra 79 
5. Vgl. Hall 1973 3 
6. Vgl. Hall 1973 178 
7. Vgl. Hall 1973 176-177 
8. Vgl. Hall 1976 187-198 
9. Prokl. R.188 1969 aanhangsel 29 punt 9(d) 

10. Vgl. Hall 1976 189 
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Vergunnin,g tot okkupasie word deur 'n individu, 1 en wel die gesinshoof, 2 

gehou. Kerr3 voer aan dat groepsregte volgens hofbeslissings weens die statu• 

tere mondigheidsouderdom verval het. Mondigheid ingevolge wetgewing belet 

egter nie 'n aandeel in groepsregte nie soos trouens uit die Swart Adminis= 

trasiewet skyn te blyk. 4 Groepsregte is gedeeltelik behou in die toelating 

van 'n weduwee om haar oorlede man se perseel te okkupeer, onderworpe aan 

enkele voorwaardes, sender dat die registrasie van die perseel op haar naam 
5 oorgaan. 

Vergunning tot okkupasie van grond strek verder uit tot kerk-, skool

en handelspersele. Die algemene voorwaardes vir toekenning van persele vir 

bogenoemde doeleindes is dieselfde as die vir woon- en bewerkbare persele, 

terwyl daar ook spesiale voorwaardes ten opsigte van elk van hierdie tipe 

persele geld. 6 Vergunning tot okkupasie van 'n kerk-, skool- en handelsper• 

seel word op gesag van die Minister deur die Sekretaris van die betrokke 

staatsdepartement toegeken. Sodanige toekenning geskied in oorleg met die 

plaaslike owerheid van die betrokke gebied. 7 Die vergunning tot okkupasie 
8 van kerk-, skool- en handelspersele kan op gesag van die Minister opgeskort 

9 of gekanselleer word. Die vergunning tot okkupasie van kerk-, skool- en 

handelspersele kan nie oorgedra of verhuur word aan 'n lid van die Bantoe= 

sprekende volke sender die toestemming van die departementele sekretaris nie 

f . d d d" b kk M" . dk . · IO o aan en1ge an er persoon son er 1e etro e 1n1ster se goe eur1ng nie. 

IV. DIE BESIT VAN GROND IN PRIVAATEIENDOM 

Die Ontwikkelingstrust en -grond Wet maak voorsiening vir die verkry= 

ging van grond in privaateiendom deur Swartes in oopgestelde gebiede. Die 

wet beperk egter die gesamentlike verkryging.van grond in privaateiendom 

deur meer as ses persone wat nie 'n erkende stam is nie versover die Staatsz 

"d k "f l"k . d . d 11 pres1 ent se s ri te 1 e toestemm1ng aarvoor vere1s wor • 

1. Prok!. R.188 1969 art. 56(1)(a)(i) 
2. Prok!. R. 188 1969 art. 49(1)(b); kyk ook supra 79 
3. Kerr 1953 9, 28, 29; vgl. ook Prokl. R.188 1969 vide 

definisies s.v. ~inderjarige 
4. Wet 38 1927 art. 22(7); vgl. ook Vorster 1975 30 
5. Prok!. R.188 1969 art. 53(2) 
6. Prokl. R.188 1969 art. 47(1) 
7. Prokl. R.188 1969 art. 47(3)(b) 
8. Prok!. R.188 1969 art. 58 
9. Prokl. R. 188 1969 art. 60 

10. Prok!. R.188 1969 art. 56(1)(b) 
II. Wet 18 1936 art. 11(2) 
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By die stam onder studie word 'n gedeelte van die stamgebied gesament= 

lik in privaateiendom gehou deur 'n aantal stamlede en die stam. 1 Ofskoon 

die gebied nog nie presies afgebaken is nie, word 'n strook grond al langs 

die westelike oewer en die hele gebied ten ooste van die Thulanerivier deur 

die stamen die privaateienaars as grond in privaatbesit geag (kyk Kaart 3). 

Die stam benut egter nie die grond in privaateiendom nie ofskoon die stam 'n 

aandeel daarin het. 

1. Owerheidsbeheer oor grond in privaateiendom 

Die stamowerheid oefen geen direkte beheer uit oor die grond wat in 

privaateiendom gehou word nie. Direkte publiekregtelike beheer oor grond 

word uitgeoefen deur die plaaslike kommissaris as orgaan van die sentrale 

owerheid. Hierdie beheer behels onder andere die beperking van die be= 

woning en okkupasie van sodanige grond tot die eienaars daarvan en hul af= 

hanklikes. 2 By die stam onder studie beteken hierdie beperking in teorie 

dat slegs stamvreemdes van die bewoning van die grond in privaateiendom 

uitgesluit word aangesien elke stamlid deel in die aandeel van die stam in 

die grond. 

Owerheidsbeheer oor grond in privaateiendom blyk verder uit die beper= 

king op die beskikking oor sodanige grond versover die Staatspresident die 

verkoop, oordrag, verhuring, verruiling of verhipotekering daarvan moet mag= 

tig3 en die betrokke Minister die verdeling of onderverdeling daarvan moet 
4 goedkeur. 

2. Regte oor grond in privaateiendom 

Die grond in privaateiendom word in onverdeelde aandele gesamentlik 

deur die onderskeie kopers besit. Die eienaars is derhalwe mede-eienaars 

van die grond. Elkeen se aandeel word bepaal volgens sy bydrae tot die 
5 aanvanklike koopprys.. Die feit dat die stam een van die kopers en dus 

ook 'n mede-eienaar is, kan alleen verklaar word deur die stam te sien as 

regspersoon luidens die Suid-Afrikaanse reg. In wese is hier ook nie sprake 

van individuele eiendom nie, maar wel van groepseiendom, of skoon die groep 

1. Supra 7, 16 
2. Prokl. R. 192 1967 art. 2(2) 
3. Wet 18 1936 art. 16 
4. Wet 18 1936 art. 12(2) 
5. Vgl. ook Coertze 1971 344 
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nie 'n agnategroep is soos in Tswana-besitstelsel nie. 1 

I 

Elke mede-eienaar het aanspraak op die redelike gebruik van die gemeen= 

skaplike eiendom, maar met inagneming van elkeen se aandeel in die eiendom. 

Elkeen het toegang tot die hele gebied wat nie vir uitsluitlike gebruik aan 

elke mede-eienaar deur onderlinge ooreenkoms toegewys is nie. Grond wat aan 

'n mede-eienaar vir gebruik toegewys is, word deur hom tot uitsluiting van 

die ander mede-eienaars, dit wil se individueel, gebruik. 'n Eienaar·kan 

egter nie sonder die toestemming van die ander mede-eienaars toelaat dat 'n 

vreemdeling sy reg van toegang gebruik nie. Elke mede-eienaar het gebruik 

van 'n redelike deel van die hout en water op grond wat nie vir uitsluitlike 

gebruik toegewys is nie. Die gebruik van hout en water is egter beperk tot 

huishoudelike doeleindes 2 en 'n eienaar mag derhalwe nie die hout of water 

aan vreemdelinge verkoop sonder die toestemming van die ander eienaars nie. 

In so 'n geval het die ander eienaars ook aanspraak op 'n deel van die op= 

brengs aangesien dit gemeenskaplike eiendom is waarin elke mede-eienaar 'n 

aandeel het. 3 Elke mede-eienaar kan verder vee tot enige getal, maar met 

inagneming van sy aandeel in die grond, laat wei op grond wat nie toegewys 

is nie. Een eienaar kan egter nie sonder die toestemming van die ander 

eienaars 'n deel van die nie-toegewese grond vir sy uitsluitlike gebruik 

toe-eien nie en hy kan gevolglik ook nie weigrond in 'n land omskep nie. 4 

Enige mede-eienaar kan sonder die toestemming en selfs teen die wense 

van die ander eienaars sy aandeel in die gemeenskaplike eiendom verkoop en 

daaroor beskik, mits hy nie sodoende die ander eienaars se aandeel in die 

grand vervreem of beswaar nie. 5 Die gemeenregtelike reel dat die meerder= 

heid van die mede-eienaars nie die aandele van die minderheid kan verkoop 

of daaroor kan beskik nie en dat hulle ook nie die minderheid kan bind deur 

handelinge wat die regte van die minderheid ignoreer nie, 6 is statuter ge= 

wysig sodat die meerderheid van die mede-eienaars met die Staatspresident 

se goedkeuring met die grand kan handel of daaroor kan beskik. 7 Eienaars 

se beskikkingsbevoegdheid oor die grand is egter onderworpe aan publiekreg

te like bepalinge omtrent die verdeling of onderverdeling en die verkoop, ver= 

I. Supra 68 
2. Vgl. Hall 1976 130 
3. Vgl. Hall 1976 132 
4. Vgl. Hall 1976 130 
5. Hall 1976 131 
6. Hall 1976 131-132, 133 
7. Wet 18 1936 art. 16 



huur en verruil van die grond. 1 Voorts mag grond in 'n oopgestelde gebied 

slegs aan Swartes of die Ontwikkelingstrust2 vervreem word. 
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Eiendomsreg oor grond in privaateiendom word gevestig deur oordrag by 

wyse van aankoop as oorspronklike wyse of by wyse van vererwing as af ge• 

leide wyse van eiendomsverkryging. Wat aankoop betref, geld die beperking 

dat die grond binne 'n oopgestelde gebied gelee moet wees3 en dat die Staats= 

president se skriftelike toestemming vereis word waar die aantal kopers meer 
. • ., k d .• 4 • k f. as ses is en nie n er en e stam is nie. Vererwing an testaat o 1ntestaat 

geskied. Testamentere beskikking is luidens die Swart Administrasiewet 

moontlik oor alle goed behalwe roerende goed wat aan 'n vrou in 'n gebruik= 

like verbinding of aan 'n huis toegewys is. 5 Grond is onroerende goed en 

kan testamenter verly word deur enige man wat slegs 'n (siviele) huwelik 

aangegaan bet en deur alle ongetroude mans en alle vroue versover laasge= 

noemde twee kategoriee as individue reghebbendes is. By testamentere be= 

skikking moet die hele vermoe kragtens die Swart Administrasiewet6 ooreen= 

komstig die Boedelwet7 beredder word. Intestate boedels wat onder die Suid

Afrikaanse reg ressorteer, word onder toesig van die kon:missaris ingevolge 

die voorgeskrewe regulasies8 beredder. 

In die reel vererf die meeste boedels intestaat en die oorledene se 

aandele word gelykop verdeel tussen die kinders. 9 Die meeste eienaars is 

nie met hierdie prosedure tevrede nie omdat dogters daardeur 'n aandeel in 

die grond kry wat na hul huwelik deur hulle mans beheer word en vreemde= 

linge op die wyse regte oor die grond kry. 'n Ander rede is dat die beperk= 

te grondgebied toenemend vir woondoeleindes gebruik word. Laasgenoemde rede 

weerspieel enigermate die eienaars se konnner oor toenemende aansprake op 

woongrond in die gebied wat uiteindelik nie meer in 'n leeftog sal kan voor= 

sien nie. Hieruit blyk ook 'n mate van konflik tussen die implikasies van 

'n veranderde grondbesitstelsel teenoor die eertydse besitstelsel. Die op= 

lessing wat die eienaars aan die hand doen, weerspieel 'n teruggrype na die 

opvatting van opvolging in status waarvolgens die senior seun opvolg in 

1. Supra 84; Wet 18 1936 art. 12(2) 
2. Wet 18 1936 art. 11, 12, 14 
3. Wet 18 1936 art. 11, 12 
4. Supra 83; Wet 18 1936 art. 11(2) 
5. Wet 38 1927 art. 23(1), (3) 
6. Wet 38 1927 art. 23(9) 
7. Wet 66 1965 
8. Goewermentskennisgewing R.34 1966 
9. Vgl. Coertze 1971 343 
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die beheer oor die grond, maar nie willekeurig daaroor kan beskik nie. 

Beskikking geskied in oorleg met die ander lede van die agnategroep wat deel 

in die eiendomsreg daaroor. 

Volgens die eienaars se oplossing verkry die senior seun ook okkupasie 

van die grond terwyl die ander kinders woon- en bewerkbare persele op die 

aangrensende toegewese trustgrond moet bekom. Of skoon die oplossing terug= 

gryp na die beginsel van opvolging in status, wyk dit in besonderhede af, 

want dit was gebruiklik dat die jongste seun die grond van sy moeder se huis 

bewoon en bewerk terwyl die ander seuns hul eie toekennings kry. 1 Die op= 

lossing is bowendien eensydig, want dit hou nie rekening met die eise wat 

bevolkingsgroei aan die stamgedeelte op toegewese trustgrond stel wat ook 

oor 'n konstante en beperkte grondoppervlakte beskik nie. Die teruggrype 

na die vererwingstradisie verklaar moontlik ook waarom gesinne oorwegend 
·1· ... . b . 2 patr1 ineer uit rei. 

Waar die eienaars se oplossing gerig is teen die toenemende verdeling 

van die grond in woonerwe, het hulle onderling ooreengekom om aan elk van 

die tien oorspronklike kopers twee woonerwe en 'n land van vier hektaar3 

toe te ken en om hierdie toekenning nie te verander om die vererwingspro= 

bleem te akkommodeer nie. Die eienaars kan hulle egter moeilik handhaaf 

teen aansprake gegrond op die vererwingsreels wat volgens voorskrif deur 

die kommissaris toegepas word. 'n Moontlike manier om die gevolge van sta• 

tutere intestate vererwing te omseil is beskikking inter vivos aan een van 

die kinders. 'n Ander moontlikheid is testamentere beskikking oor die grond 

waar die eienaar sy goed testamenter kan verly. 

V. GRONDBESITSTELSELS EN VERANDERING 

Daar is aangedui dat die huidige grondbesitstelsels die gevolg is van 

veral die stamverstrooiing gepaard met 'n strewe na 'n eie grondgebied ten 

einde die stameenheid te laat herleef. In die verwesenliking van hierdie 

strewe het individuele stamlede begin deur grond in privaateiendom te koop, 

gevolg deur optrede om die stam deur die Suid-Afrikaanse owerheid erken te 

kry. Tydens die proses van onderhandelinge het geblyk dat die eienaars van 

privaatgrond na 'n oopgestelde gebied verskuif moes word. Terselfdertyd is 

trustgrond ook beskikbaar gestel waarop stamlede wat nie eienaars van grond 

in privaateiendom was nie, hulle kon vestig. 4 

1. Coertze 1971 374 
2. Supra 24 
3. Supra 33 
4. Supra 15-17 



In die strewe na stamherstel en na 'n eie grondgebied was veranderinge 

aan die grondbesitstelsel nie die doel nie, dog dit het noodwendig daaruit 

voortgevloei. Die besit van grond in privaateiendom was kultuurvreemd, 
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maar die vreemdbeidsfaktor bet stamlede nie laat afsien van hul ideaal nie. 

Die aanvaarding van toegewese trustgrond, wat statuter beheer word, is in 'n 

bepaalde sin 'n vrywillige aanvaarding van veranderinge. Dit blyk dus dat 

die stam bereid was om veranderinge te aanvaar ten einde hul ideaal van stam= 

herstel te verwesenlik. 

In hierdie bespreking word die aandag bepaal by die veranderinge wat die 

nuwe grondbesitstelsels meegebring het en word ook gelet op die kulturele 

gevolge wat daaruit voortgevloei het. 

1. Veranderinge ten opsigte van owerheidsbebeer oor grond 

In die eerste plek is die owerheidsorgane wat beheer oor grond uitoefen, 

verander. Wat toegewese trustgrond betref, is die stamhoof se posisie ver= 

laag tot die plaaslike vlak terwyl die kommissaris, die hoofkommisaris, die 

Minister van Samewerking en Ontwikkeling en die Staatspresident die sentrale 

owerheidsvlak uitmaak. Wat grond in privaateiendom betref, is die stamower= 

beid op plaaslike vlak uitgeskakel terwyl die konnnissaris, die Minister van 

Samewerking en Ontwikkeling en die Staatspresident die sentrale owerbeidsor= 

gane is. 

Hierdie veranderinge bet terselfdertyd die struktuur van verbouding= 

stelle tussen owerheid en onderdaan gewysig. Wat die toegewese trustgrond 

betref, is die aantal verboudingstelle tussen owerbeid en onderdaan vermeer= 

der om ook die tussen onderdaan en kommissaris, hoofkommissaris, Minister en 

Staatspresident in te sluit, terwyl geen statutere erkenning gegee is aan 

die verhoudingstel tussen onderdaan en wykshoof-in-rade nie. Verder strek 

bierdie verboudingstelle oor kultuurgrense been wat tot verskille kan lei 

soos blyk uit die verskil in interpretasie omtrent die stamhoof-in-rade se 

standpunt dat die kommissaris verplig is om eersgenoemde orgaan se beslis= 

sing te aanvaar omtrent die toekenning of nie-toekenning van 'n woonperseel 
1 aan 'n persoon. Wat die grond in privaateiendom betref, is die verbouding= 

stel tussen onderdaan en stamowerbeid vervang deur verboudingstelle tussen 

grondeienaars en die kommissaris, die Minister en die Staatspresident. 

In die tweede plek is die owerheidsbevoegdhede oor grond verander. 

1. Supra 75-76 
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Nie alleen is die stamowerheid se bevoegdhede oor toegewese trustgrond inge= 

kort nie, maar is dit ook van omvattende beheer verander na beheer op plaas= 

like vlak. Verder is die kommissaris se bevoegdhede oor grond omvattender 

as die wat die stamhoof-in-rade vroeer gehad het SOOS onder andere blyk uit 

die redes vir kansellasie van regte oor grond. Verder is die redes vir die 

beeindiging of opskorting van regte oor grond uitgebrei om faktore soos grand• 

erosie en grondherwinning in te sluit. 1 Ten opsigte van grond in privaat• 

eiendom het die stamowerheid geen beheer nie, terwyl die owerheidsbevoegd= 
2 hede beperk is tot die beskikking oor en toegang tot sodanige grond wat 

daarop dui dat owerheidsbeheer oor grond in privaateiendom afgeneem het in 

vergelyking met die toename in owerheidsbeheer oor toegewese trustgrond. 

Ofskoon die prosedure om grond te bekom in beginsel nie verander het 

nie, is die fooi ter verkryging van toegewese trustgrond asmede die deposito 

wat aanvaar word, belangrike innovasies wat reeds 'n houdingsverandering by 

stamlede oor die verhandelbaarheid van grond meegebring het. 3 Ander inno= 

vasies is onder meer die materiele vergoeding by die opskorting of beein

diging van regte oor toegewese trustgrond, 4 die boete of tronkstraf wat volg 

op veronagsaming van reels ten opsigte van die meent5 en die moontlikheid 

van gedingvoering oor grond teen die stamhoof of stam met die Staatspresi= 

dent se goedkeuring. 6 

Daar is op die toegewese trustgrond ook blyke van 'n kontinuering van 

vroeere owerheidsfunksies soos duidelik blyk uit die rol van wykshoofde in 
7 verband met grond ten spyte daarvan dat wykshoofde nie statutere erken= 

ning geniet as owerheidsorgane nie. 

Die veranderinge in die owerheidsbeheer oor grond vind ook uitdrukking 

in die verband tussen kultuurkomponente. Soos vroeer hou owerheidsbeheer 

oor grond verband met die reg dog die regstelsel betrokke is die Suid

Afrikaanse reg. Soos vroeer hou owerheidsbeheer oor grond verband met die 

politiek. In die geval van toegewese trustgrond geniet die eertydse beheer 

oor grond van die wykshoof-in-rade as politieke orgaan geen statutere er= 

kenning nie, dog die verband met hierdie orgaan het nie verval nie. Die 

1. Supra 74 
2. Supra 84 
3. Supra 76 
4. Supra 74 
5. Supra 78 
6. Supra 78 
7. Supra 77 
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verband tussen bebeer oor grond en die politiek is op die toegewese trust• 

grond verder uitgebrei na organe van die Suid-Afrikaanse owerbeid. In die 

geval van grond in privaateiendom is die verband met die plaaslike politieke 

organe vervang deur organe van die Suid-Afrikaanse owerbeid. Dit dien opge= 

merk te word dat die verband tussen owerbeidsbebeer en sowel die reg as die 

politiek oor kultuurgrense beensny. 

Die veranderinge in die owerbeidsbebeer oor grond bou verder verband 

met die ekonomie. Op die toegewese trustgrond blyk die verband met die 

ekonomie uit die owerbeid se bebeer oor die afbakening en toekenning van 

grond vir verskeie doeleindes en die bebeer oor die benutting van natuurlike 
I bulpbronne. In bierdie opsig bet die verband tussen owerbeidsbebeer oor 

toegewese trustgrond en die ekonomie nie 'n strukturele wysiging ondergaan 

nie, boewel die verboudingstel tussen die ekonomie, owerbeidsbebeer oor grond 

en die politiek verander bet weens die owerbeidsbebeer oor toegewese trust= 

grond. Op die grond in privaateiendom blyk die verband met die ekonomie uit 

die owerbeid se bebeer oor bandelinge soos die verkoop, verbuur, verruil, 

verdeling en onderverdeling van grond, 2 terwyl die owerbeid se bebeer oor 

toekenning van grond verval het. 

Die veranderinge in die owerheidsbeheer oor grond het verder meegebring 

dat die eertydse verband tussen owerheidsbeheer oor grond en die ~eligie ver= 

val het. Op die toegewese trustgrond is die stamhoof se beheer oor grond nie 

meer gebaseer op sy skakeling met die voorouers nie, maar spruit dit uit sy 

statutere erkenning as stamhoof. Op die grond in privaateiendom het die 

verband tussen owerheidsbeheer oor grond en die religie verval weens uit= 

skakeling van die stamhoof as beheerorgaan. Insgelyks het die eertydse 

verband tussen owerheidsbeheer oor grond en verwantskap op die grond in 

privaateiendom verval aangesien verwantskap geen rol speel by owerheidsbe= 

beer oor grond nie. Op die toegewese trustgrond speel verwantskap slegs 'n 

rol versover dit in ag geneem word by die erkenning van 'n persoon as stam= 

hoof. 

2. Veranderinge in regte oor grond 

Wat die aard en omvang van regte oor grond betref, blyk dat die regte 

wat oor toegewese trustgrond verkry kan word nie eiendomsreg is3 soos in 

I. Supra 74, 77-78 
2. Supra 84 
3. Supra 79 
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die eertydse besitstelsel en op grond in privaateiendom nie. Die vergunning 

tot okkupasie van toegewese trustgrond is wel 'n saaklike reg soos eiendomsa 

reg, dog dit is onderworpe aan die reg van die Trust as eienaar van trust= 
1 grond en is daarom 'n mindere reg as eiendomsreg. Verder is die vergunning 

tot okkupasie van toegewese trustgrond, soos eiendomsreg oor grond luidens 

die eertydse grondbesitstelsel, beperk tot woon- en bewerkbare grond in teen= 

stelling met eiendomsreg oor grond in privaateiendom wat uitstrek tot wei- of 

nie-toegewese grond. 

Na inhoud omvat die vergunning tot okkupasie van toegewese trustgrond 

sowel as eiendomsreg oor grond in privaateiendom in beginsel die eertydse 

bevoegdhede van besit, genot en vrugtetrekking en verdere beskikking. 2 In 

die geval van toegewese trustgrond is die beskikkingsbevoegdheid oor grond 

beperkter as in die eertydse grondbesitstelsel weens meerdere owerheidsbe= 

perkinge daarop, dog die verkoop van regte oor toegewese trustgrond is 'n 

nuwe wyse van oordrag. In die geval van grond in privaateiendom is die be= 

skikkingsbevoegdheid oor grond egter omvattender as die in die eertydse 

grondbesitstelsel weens die mindere owerheidsbeperkinge daarop, terwyl die 

verkoop van grond in privaateiendom eweneens 'n innovasie is op die eertyd= 

se wyses van oordrag. Ofskoon die inhoud van die regte oor grond in die 

huidige grondbesitstelsels in beginsel ooreenstem met die van die eertydse 

grondbesitstelsel, is die inhoud daarvan ontleen aan die Suid-Afrikaanse 

sakereg. 

Waar eiendomsreg oor woon- en bewerkbare grond luidens die eertydse 

grondbesitstelsel by die agnategroep as reghebbendes berus het, berus regte 

oor grond luidens die huidige grondbesitstelsels by die individu. 3 Verder 

strek vergunning tot okkupasie van toegewese trustgrond uit tot kerke, 

skole en handelsondernemings wat nie natuurlike persone is nie. Anders as 

in die eertydse grondbesitstelsel4 word regte oor grond in die huidige grond= 

besitstelsels nie deur familieregtelike toewysings gevestig nie. 

Die veranderinge in die regte oor grond word ook weerspieel in die 

verhoudingstelle tussen mense enersyds en in die verband tussen kultuur= 

komponente andersyds en illustreer die uitkringende effek van kultuurver= 

andering. Aangesien die regte oor grond in die huidige grondbesitstelsels 

1. Supra 79, 80, 82 
2. Supra 70 
3. Supra 83, 85 
4. Supra 68 
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verskil, verskil die uitwerking daarvan en word daarom afsonderlik bespreek. 

Wat toegewese trustgrond betref, stel vergunning tot okkupasie 'n nuwe 

verhoudingstel daar tussen die besitter van grond en die eienaar daarvan, 

want die reg oor toegewese trustgrond is onderworpe aan die eienaar se eien• 

domsreg daaroor. Die eienaar (Ontwikkelingstrust) is egter nie 'n natuur= 

like persoon nie, maar 'n regsfiguur wat met regspersoonlikheid beklee is, 

sodat hier sprake is van 'n verhoudingstel tussen 'n natuurlike persoon 

(die besitter) en 'n abstrakte regsfiguur. Die inhoud van hierdie ver= 

houdingstel is die nakoming deur die besitter van die voorwaardes waaronder 

die grond toegeken word. By gebrek hieraan kan die eienaar die reg oor die 

grond beeindig. Die feit dat die reg oor grond by 'n individu berus, bein= 

vloed ook die verhoudinge tussen die individu as besitter en sy afhanklikes, 

want hierdie verhoudinge word nie soos voorheen uitsluitlik deur voogdy as 

'n gedeelde vermoensreg1 gereel nie, maar ook statuter. Een gevolg hiervan 

is dat die besitter se afhanklikes tydens sy lewe geen aanspraak op die grond 

bet nie. Waar die reg by die besitter en sy eggenote se dood terugval aan 

die meent, verkry die besitter se kinders die grond nie outomaties uit hoof= 

de van opvolging in status nie. Die grond kan wel deur die owerheid aan een 

van die afhanklikes toegewys word. 

Wat grond in privaateiendom betref, het die verandering in die eiendoms= 

reg oor grond 'n nuwe verhoudingstel tussen die onderskeie mede-eienaars mee= 

gebring. Waar die stam een van die mede-eienaars is, is daar ook sprake van 

verhoudingstelle tussen natuurlike persone en 'n abstrakte regsfiguur. Of= 

skoon mede-eienaarskap vergelykbaar is met die vroeere gedeelde eiendomsreg 

oor grond,- is die mede-eienaars 'n samestelling van individue en nie 'n ag= 

nategroep SOOS vroeer nie. Die gevolg is dat die verhoudinge tussen mede

eienaars nou kontraktueel gereel word. Die feit dat die eienaars individue 

is, en nie SOOS Vroeer agnategroepe nie, beinvloed ook die verhoudinge tus= 

sen die individu as eienaar en sy afhanklikes. Soos op die toegewese 

trustgrond het die afhanklikes nie 'n outomatiese aandeel in die grond uit 

hoofde van hul verwantskap met die eienaar nie. Ofskoon die eienaar se 

eiendomsreg by sy dood op sy nakomelinge oorgaan, kan dit ook by wyse van 

'n testament geskied. Waar die grond intestaat oorgaan, geskied dit nie 

volgens die beginsel van patrilineere opvolging in status nie, maar volgens 

die beginsel van patrilaterale vererwing van goed. 

I. Vgl. Vorster 1975 28 
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Die veranderinge in die regte oor grond hou ook implikasies in vir die 

verband tussen kultuurkomponente. Sowel vergunning tot okkupasie van toe• 

gewese trustgrond as eiendomsreg oor grond in privaateiendom hou verband met 

die Suid-Afrikaanse politiek en met die Suid-Afrikaanse sakereg. In hier= 

die opsig is die verband tussen die betrokke kultuurkomponente oor kultuur= 

grense heen uitgebrei. Die verband blyk ender andere in die Suid-Afrikaanse 

owerheid se beheer oor die omvang van die betrok.ke regte oor grond. 

Die verband tussen die betrokke regte oor grond en verwantskap verskil 

ooreenkomstig die verskil in die grondbesitstelsels. Anders as vroeer waar 

regte oor grond deur die agnategroep gedeel is en waar opvolging in regte 

oor grond volgens afkoms binne die patrilinie geskied, speel verwantskap 

slegs 'n rol by regte oor toegewese trustgrond in die mate wat huwelikstatus 

deurslaggewend is by die toekenning van grond, aangesien grond slegs aan 

gesinshoofde toegeken word. Regte oor grond in privaateiendom hou met ver= 

wantskap verband in die mate wat grond binne verwantskapsverband vererf. 

Dit is dus duidelik dat die verband tussen regte oor grond en verwantskap 

afgeneem het weens die veranderinge in die regte oor grond. 

Die verband tussen regte oor grond en die ekonomie het ook verander. 

Sowel vergunning tot okkupasie van toegewese trustgrond as eiendomsreg oor 

grond in privaateiendom gaan SOOS vroeer gepaard met vrugtetrekking. Anders 

as vroeer is regte oor grond ender die huidige grondbesitstelsels in beperk= 

te mate verhandelbaar sodat grond in 'n mate 'n ekonomiese bate is en lei 

tot 'n nuwe verband tussen regte oor grond en die ekonomie. Op toegewese 

trustgrond is daar verder sprake van 'n nuwe verband tussen regte oor grond 

en die ekonomie, want vergunning tot okkupasie strek tot handelspersele uit. 

In die geheel het die veranderinge in die regte oor grond dus 'n uitgebrei= 

der verband tussen die betrokke regte en die ekonomie bewerkstellig. 

Vergunning tot okkupasie van toegewese trustgrond hou ook verband met 

die religie versover bedoelde vergunning tot kerkpersele uitstrek. Hierdie 

is 'n nuwe verband terwyl die vroeere verband tussen regte oor grond en die 

religie verdwyn het omdat die agnategroep en dus ook die voorouers nie meer 

deel in die regte oor grond nie. Die verband tussen eiendomsreg oor grond 

in privaateiendom en die religie het ook verander aangesien die grond nou 

patrilateraal in plaas van patrilineer vererf sodat die omvang van voor= 

ouers wat betrokke is, uitbrei. 

Vergunning tot okkupasie van toegewese trustgrond hou verder met op~ 
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voeding verband want bedoelde vergunning strek tot skoolpersele uit. Hier= 

die is 'n nuwe verband want vroeer was daar geen direkte verband tussen reg= 

te oor grond en opvoeding nie. Bedoelde verband ontbreek ook op die grond 

in privaateiendom aangesien die beskikbaarstelling van grond vir skooldoel= 

eindes nie as sodanig uit eiendomsreg oor die grond voortvloei nie. 

VI. GEVOLGTREKKINGE 

Uit die bespreking van die onderskeie grondbesitstelsels blyk dat ower= 

heidsbeheer oor toegewese trustgrond toegeneem en die oor grond in privaat= 

eiendom af geneem het in vergelyking met die vroeere owerheidsbeheer oor 

grond by die Tswana. Verder is die omvattende beheer oor grond wat vroeer 

by die Tswana deur die stamhoof-in-rade uitgeoefen is, op toegewese trustz 

grond ondergeskik gestel aan die beheer van die Suid-Afrikaanse owerheid, 

terwyl die beheer van die stamowerheid by die grond in privaateiendom uit• 

geskakel is. 

Wat die regte oor grond betref, blyk dat die regte oor toegewese trust= 

grond nie eiendomsreg SOOS vroeer is nie en dat die vergunning tot okkupasie 

van toegewese trustgrond nie SOOS vroeer tot WOOn- en bewerkbare grand beperk 

is nie, maar tot kerk-, skool- en handelspersele uitstrek. Hierteenoor strek 

eiendomsreg oor grand in privaateiendom tot nie-toegewese grand uit. Verder 

blyk dat die owerheidsbeperkinge op regte oor toegewese trustgrond toegeneem 

en die op eiendomsreg oor grand in privaateiendom afgeneem het in vergely= 

king met die eertydse beperkinge op regte oor grand by die Tswana. Waar reg= 

te oor grand vroeer by die agnategroep berus het, berus dit onder die huidige 

grondbesitstelsels by die individu. 

Bogenoemde veranderinge vind ook weerklank in die verhoudingstelle tus= 

sen mense enersyds en in die verband tussen kultuurkomponente andersyds wat 

dui op die uitkringende effek van kultuurverandering. Verhoudingstelle tus= 

sen owerheid en onderdaan.met betrekking tot grand sny in die huidige grand= 

besitstelsels oor kultuurgrense heen en word gevolglik statuter gereel en 

nie SOOS vroeer deur owerheidsbeheer oor grand as kultuurinstelling nie. 

Op die toegewese trustgrond word die onderlinge verhoudinge tussen onderdane 

ten opsigte van grand statuter gereel en nie meer deur eiendomsreg oor grand 

as kultuurkompleks nie, terwyl die verhoudinge tussen grondbesitter en sy of 

haar afhanklikes Statuter gereel word en nie SOOS vroeer deur voogdy as kul= 

tuurkompleks nie. Op die grand in privaateiendom word die verhoudinge tus= 
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sen die onderskeie mede-eienaars kontraktueel en die tussen mede-eienaar en 

andere asmede die tussen grondeienaar en sy of haar afhanklikes statuter ge• 

reel. 

Weens die verskille tussen die huidige grondbesitstelsels, verskil die 

uitwerking van die veranderinge aan die eertydse grondbesitstelsel op die 

verband tussen kultuurkomponente dienooreenkomstig. In vergelyking met die 

eertydse grondbesitstelsel is daar 'n toename in die verband tussen toegewese 

trustgrond en die politiek teenoor 'n afname in die verband tussen grond in 

privaateiendom en die politiek. Daar is ook 'n toename in die verband tus= 

sen die huidige grondbesitstelsels en die privaatreg asmede die ekonomie 

teenoor 'n afname in die verband tussen die huidige grondbesitstelsels en 

verwantskap. Op die toegewese trustgrond is daar 'n nuwe verband tussen 

die grond en die religie via die kerkpersele terwyl die vroeere verband 

tussen grond en die voorouers afgeneem het. Op die grond in privaateien= 

dom is die vroeere verband tussen grond en die religie aangepas om voorouers 

deur patrilaterale verwantskap in te sluit. Die voorsiening van skoolper= 

sele bring ook 'n nuwe regstreekse verband tussen grond en die opvoeding 

mee. 

Die aandag word ten slotte ook gevestig op 'n saak waarna vroeer ver= 

wys is, naamlik die verband tussen 'n bepaalde grondbesitstelsel en bevol= 

kingsdigtheid. 1 Uit die studie blyk dat toegang tot sowel die toegewese 

trustgrond as die grond in privaateiendom beperk is tot stamlede en tot 

eienaars onderskeidelik en hul afhanklikes. 2 Hieruit volg noodwendig dat 

die bevolkingsdigtheid op die toegewese trustgrond hoer is as op die grond 

in privaateiendom aangesien die stam baie meer lede omvat as die eienaars 

van privaatgrond, veral waar die gebiedsgrootte onder elk van die besitstel= 

sels nie noemenswaardig verskil nie. 3 Verder word die bevolkingsdigtheid 

op grond in privaateiendom beperk deur die eienaars se reaksie op die in= 

testate vererwing van grond luidens die gemene reg. 4 Ten spyte hiervan 

kan sonder meer verklaar word dat die een grondbesitstelsel nie noodwendig 

'n hoer bevolkingsdigtheid veronderstel as 'n ander grondbesitstelsel nie. 

Die houding van die eienaars op grond in privaateiendom in verband met die 

I. Supra 33 
2. Supra 79, 84 
3. Supra 16 
4. Supra 86-87 
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vererwing van grond en hul optrede om die toenemende gebruik van grond vir 

woondoeleindes te vermy, bet verder tot gevolg dat gesinne hoofsaaklik 

patrilineer uitbrei. Die beperking op die toekenning en oordrag van toege• 

wese trustgrond gee ook voorkeur aan mans en dus die patrilinie, sodat die 

neiging tot uitbreiding van die gesin in die moederlyn aldaar nie as sodanig 

aan die grondbesitstelsel gewyt kan word nie. 1 

1. Supra 24 



HOOFSTUK 6 

DIE GEBRUIK VAN GROND VIR WOONDOELEINDES 

I. INLEIDING 

In die literatuur oor die Tswana word grondgebruike meesal behandel in 

samehang met die ekonomiese bedryf waarmee dit gepaard gaan
1 

met die klem 

op die bedryf terwyl grondgebruike as sodanig slegs terloops ter sprake kom. 
2 Schapera bespreek grondgebruike in samehang met die grondbesitstelsel, 

welke metode in hierdie studie enigermate nagevolg word. 

Grond omvat 

daarop en daarin 

bronne insluit. 

sowel die aardoppervlakte as die natuurlike hulpbronne wat 

voorkom3 sodat grondgebruike ook die benutting van hierdie 
4 Volgens Schapera hou grondgebruike verband met klimaats-

en geografiese toestande wat onder andere die keuse van grond vir allerlei 

doeleindes kan beinvloed. Hy meen egter dat grondgebruike in groter mate 

beinvloed word deur die mate van kennis en vaardigheid waaroor grondgebrui= 

kers beskik. 

Grond word oor die algemeen gebruik vir doeleindes van bewoning, bewer= 

king, beweiding, jag en versameling terwyl natuurlike hulpbronne soos water, 

plantmateriaal en minerale ook benut word. 5 In hierdie hoofstuk word die 

aandag bepaal by die gebruik van grond vir woondoeleindes met verwysing na 

die aard daarvan, die verband met die grondbesitstelsel en die veranderinge 

wat ingetree het. 

II. DIE TSWANA SE GEBRUIKE VAN WOONGROND 

. T . d 6 lk d l.k l.d k Die swana woon in orpe waar e e getrou e man 1 e stam 1 aanspraa 

het op grond vir bewoning. 7 Woongrond word deur die wykshoof aan elke 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Vgl. o.a. Nel 1975 130-142; 
Van Zyl 1958 85-86, 100-101, 
Schapera 1943 passim 
Supra 35, 63 
Schapera 1943 
Supra 65 
Schapera 1943 23-24 
Schapera 1943 80 

Schuler 1965 284-322; 
l 03-106, 119-120 
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familiehoof toegewys 1 wat dit op sy beurt aan die getroude persone binne 

die huishouding toeken. 2 Hieruit blyk dat stamlede nie 'n keuse van woon= 

grond het nie3 en dat toekenning met inagneming van politieke en verwant• 

skapsaffiliasies geskied. 

4 Die stamhoof bepaal die ligging van die dorp of dorpe met inagneming 
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van beskikbare watervoorrade en die nabyheid van geskikte bewerkbare grond. 5 

Voorkeur word gegee aan rivferoewers of plekke waar heuwels of rante besker=

ming teen vyande bied. 6 By ten minste die Tlhaping en Rolong was die beskik= 

baarheid van voldoende hout ook 'n oorweging. 7 Hieruit blyk dat nie alleen 

die veiligheid van die mense nie, maar ook geografiese faktore in ag geneem 

word by die ligging van die woongebied en dat woongrond min of meer van ge= 

lyke gehalte is. 

Geen spesiale bakens word gebruik om woongrond presies af te baken nie; 

die grond word egter met doringtakke omhein nadat dit toegewys is. 8 Die 

grootte van woongrond is nie vasgestel nie, maar hang saam met huweliksgea 

bruike aangesien elke getroude vrou aanspraak het op grond vir haar huis. 9 

Die grootte van woongrond word dus bepaal met inagneming van die aantal 

vrouens binne die huishouding asmede die aantal ongetroude seuns binne die 

groep aangesien inwoning na die huwelik patrilokaal is. 10 Woongrond word 

deur 'n man, sy vrou of vrouens en hul ongetroude kinders en soms ook ge= 

troude kinders met hul gesinne, getroude of ongetroude broers en susters van 

die familiehoof of sy vrouens bewoon. Dit is selde dat meer verwyderde ver= 

wante of onverwante bediendes by die groep inwoon. Die getal persone per 
"d • 1 • 11 wooneenhe1 w1sse tussen vier en sewe. 

Woongrond word hoofsaaklik benut vir die oprigting van 'n woning wat 

verskeie hutte kan omvat. Die getal hutte wissel en hang saam met die ge= 

tal vrouens van 'n man en ander afhanklikes onder sy sorg. Dit is gebruik= 

lik dat elke getroude vrou 'n afsonderlike hut bewoon wat sy met haar jong 

I. Supra 66 
2. Supra 68 
3. Vgl. ook Schaper a 1943 59 
4. Schaper a 1943 42 
5. Schaper a 1943 23, 65; vgl. ook Van Zyl 1958 87 
6. Schaper a 1943 23 
7. Burchell 1822 361; Maggs 1976 282 
8. Schaper a 1943 81 
9. Schaper a 1943 82 

10. Schaper a 1955 148, 149 
11. Schaper a 1943 85 



1 
seuns en dogters deel. Ongetroude volwassenes deel 'n hut met lede van 

dieselfde sekse. 2 Dikwels word 'n spesiale hut (ntlo ya mahuri) in die ag• 

terplaas (segotlo, mahuri) gebou vir bewoning deur 'n getroude dogter en 

haar man kort na haar huwelik, dit wil se gedurende die ralala-tydperk. 3 
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Die butte word nie volgens 'n vaste patroon gerangskik nie. 4 Met die uit= 

sondering van die spesiale hut vir die getroude dogter en haar man, word alle 

woonhutte binne 'n gemeenskaplike binneplaas (lolwapa) opgerig5 wat omsluit 

word deur 'n heining van riet of pale of 'n kleimuur. 6 

Benewens die spesiale hut vir die getroude dogter is daar in die agter= 

plaas ook een of meer butte waarin graanmandjies en soms graanvate (difala; 

f 1 ) b d . - k b . "k d 7 ekv.: sea a ge erg wor en wat in reenweer soms as om u1s gebru1 wor . 

Die agterplaas word 

verbou. 8 Soms word 

are gepak word9 ook 

ook benut om enkele graangewasse, groente en vrugte te 

'n dorsvloer en 'n lae stellasie van pale waarop koring= 

hier aangetref. Voorts word vroue en kinders in die ag• 
10 terplaas begrawe 11 terwyl suigelinge in hul moeders se butte begrawe word. 

Teenoor vroue en kinders wat op woongrond begrawe word, word mans nie 

op woongrond nie maar in die beeskraal binne die woongebied van die wyk waar= 
12 toe hulle behoort, begrawe. Hieruit blyk derhalwe 'n verband tussen begraf= 

nisgebruike, woongebied en religieuse opvattinge omtrent die mens se lewe na 

die dood. 13 Terselfdertyd gee dit ook uitdrukking aan die klassifikasie van 

mense waarvolgens die voortsetting van die afkomslinie deur mans 14 en die on= 

derskeiding tussen sekse en ouderdom15 beklemtoon word. Hieruit kan ook af= 

gelei word dat elke huishouding of gesinnegroep nie 'n afsonderlike beeskraal 

op hul woongrond het nie. Dit wil egter lyk asof elke familiegroep (lesika) 

'n gemeenskaplike beeskraal in die woongebied het 16 waar melkkoeie gehuisves 

1. Schaper a 1943 82, 84, 85 
2. Schaper a 1943 85 
3. Schaper a 1943 80, 87 
4. Schaper a 1943 86 
s. Schaper a 1943 82,' 84 
6. Schaper a 1943 84 
7. Schaper a 1943 84 
8. Schapera 1943 84, 127 
9. Van Zyl 1972 79, 80 

10. Schapera 1943 84 
11. Schapera 1943 87 
12. Schapera 1943 84 
13. Vgl. supra 39-40, 46 
14. Schapera 1953 44-45 
15. Schapera 1953 37-38 
16. Schapera 1955 8; Van Zyl 1972 85 
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word wat vir melk in die woongebied gehou is en osse wat vir werk op die 

lande en ander take benodig word. 
1 

Kleinvee word ook in 'n gemeenskaplike 

kraal in die woongebied gehou. 2 Aangrensend aan die beeskraal is die verga= 
3 derplek van mans (kgotla). 

Die benutting van woongrond veronderstel dat sekere take verrig moet 

word soos die ontbossing4 en om~eining van woongrond en die oprigting van 

wonings. 5 In die algemeen kan ge~tel word dat mans verantwoordelik is vir 

alle houtwerk aan die woning en moontlik ook vir die ontbossing van die woon= 

grond aangesien hulle die lande ontbos. 6 Hulle is waarskynlik ook verantwoor= 

delik vir die omheining van die toegewese woongrond. Dit is onduidelik waar 

die omheiningsmateriaal presies vandaan kom, maar dit kan aanvaar word dat 

ten minste die doringtakke op die woongrond vir die doel gebruik is. Vroue 

is verantwoordelik vir die kleiwerk aan wonings, graanhutte en binneplaas= 

mure asook vir die dek van die grasdak van die woning. 7 Benewens gemelde 

arbeidsverdeling op die basis van sekse, is daar ook sprake van arbeidshulp 

deur naby-verwante. 8 Arbeid word ook beinvloed deur sebetlela-seremonies9 

ingevolge waarvan geen arbeid 'n aanvang kan neem alvorens bedoelde sere= 

monies uitgevoer is deur die hoof van die groep of sy opvolger nie. Hierdie 

seremonies is gerig op magiese beskerming teen siekte en ander gevare en 
10 behels die seremoniele kap van 'n tak van elke boom op die woongrond en 

die oprigting van die gesinshoof se woonhut 11 alvorens ander butte gebou kan 

word. Die seremonies beklemtoon senioriteit12 en berus op die geloof dat 'n 
13 man sou sterf as hy hom vestig waar sy juniores reeds gebou het. 

Die sebetlela-seremonies kan as 'n kultuurinstelling getipeer word en 

verbind onder andere die religie (magiese beskerming) met verwantskap (senio= 

riteit volgens afkoms), die ekonomie (aanvang van arbied) en, waar die stam= 

hoof die seremonies ten behoewe van die stam uitvoer, die politiek (stamhoof 

as gesagsorgaan) in.verhoudingstelle binne die kultuurstruktuur. Insgelyks 

I. Schapera 1943 217 
2. Van Zyl 1972 86 
3. Schapera I943 68 
4. Schapera 1943 66 
5. Schapera 1943 79 
6. Schapera 1953 27 
7. Schap~ra 1953 27 
8. Schapera 1943 79 
9. Schapera 1943 66-68, 79-80 

IO. Schapera 1943 66 
II. Schapera I943 79 
12. Schapera 1943 67 
13. Schapera 1943 68 
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word die mense betrokke by die instelling in eerbiedsverhoudingstelle met 

mekaar verbind binne die volkstruktuur. 1 Die gesinshoof domineer die verm 

houding tussen ham en die instelling. Lede van sy gesin of huishouding is 

verplig om bedoelde dominansie te eerbiedig sodat die verhoudingstelle tussen 

gesinshoof en gesins- of groepslede via bedoelde instelling een van eerbie• 

diging is. Net so beheer die stamhoof die verhouding tussen hom en die open= 

bare sebetlela-seremonies terwyl onderdane verplig is tot eerbiediging van 

die stamhoof se beheer oor bedoelde seremonies. Op die wyse word mense in 

verhoudingstelle met mekaar verbind deur die sebetlela-instelling wat ter= 

selfdertyd ook verskeie kultuurkomponente met mekaar verbind. Gebrekkige 

eerbied versteur nie alleen die verhoudinge tussen mense, hetsy verwante het= 

sy stamhoof en onderdane, nie maar dit kan ook uitdrukking vind in 'n natuur= 
2 verskynsel soos droogte waardeur die verband tussen mens en grond in gedrang 

kom. 

III. HUIDIGE GEBRUIKE VAN WOONGROND 

I. Ligging, grootte, toekenning en omheining 

Op die toegewese trustgrond is die ligging van die woongebied deur die 

stamhoof-in-rade bepaal. Die woongebied is gelee ten ooste en suide van die 

Groot Maricorivier wat die westelike en noordelike grens van die woongebied 

is terwyl die gebiedsgrense die suidelike en oostelike grens vorm (kyk 

Kaart 4). Die woongebied maak voorsiening vir woon-, kerk-, skool- en han= 

delspersele terwyl dit ook 'n gemeenskaplike begraafplaas insluit. 

Op die grond in privaateiendom is die woongebied ongeveer een kilometer 

ten ooste van die Thulanerivier en ongeveer anderhalf kilometer van die sui• 

delike gebiedsgrens af aangele (kyk Kaart 4) na onderlinge ooreenkoms tussen 

die onderskeie mede-eienaars. Die woongebied maak voorsiening vir woonerwe, 

'n skoolterrein en 'n begraafplaas wat nie aanliggend aan die woonerwe ge= 

lee is nie. 

Op sowel die toegewese trustgrond as op die grond in privaateiendom is 

die vestigingspatroon in die woongebied vergelykbaar met die eertydse gekon= 

sentreerde vestigingswyse van die Tswana. 3 Die ligging van die huidige woon= 

gebiede weerspieel ook die vroeere voorkeur aan rivieroewers. Die huidige 

woongebiede is egter volgens Westerse patroon in straatblokke met vier woon= 

1. Supra 62, 63-64 
2. Supra 47, 54 
3. Supra 97 
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persele op die toegewese trustgrond en agt woonerwe op grond in privaat• 

eiendom per straatblok uitgele. Wooneenhede (woonpersele op toegewese trust• 

grond en woonerwe op grond in privaateiendom) is ongeveer 0,5 hektaar (70 

meter x 70 meter) groot. Op toegewese trustgrond is die grootte van woon= 

eenhede statuter vasgestel
1 

terwyl dit op grond in privaateiendom op 'non= 

derlinge ooreenkoms tussen die onderskeie mede-eienaars berus, waarin die 

posisie op toegewese trustgrond in aamnerking geneem is. 

Op die toegewese trustgrond is elke getroude man en weduweegesinshoof 

statuter geregtig op 'n woonperseel terwyl 'n poliginis met toestemming 'n 
2 perseel vir elk van sy vrouens kan kry. Uit die opname het geblyk dat aan 

die poliginis 'n woonperseel vir elk van sy twee vrouens toegeken is en dat 

daar in 1968 ook 'n woonperseel aan 'n ongetroude man toegeken is. Die rede 

vir laasgenoemde toekenning is onbekend, maar daar is statutere voorsiening 

vir voortgesette okkupasie van grond wat regmatig verkry is voor die inwer= 

kingtreding van die huidige grondregulasies. 3 Woonpersele word van tyd tot 

tyd uitgemeet en toegeken met inagneming van wyksaffiliasies. Woonpersele 

word deur die owerheid toegeken4 sodat perseelhouers geen keuse van woon= 

grond het nie. By toekenning van 'n woonperseel word die grense aangedui 

by wyse van houtpenne wat op die hoeke van die perseel ingeslaan word. Soms 

word home wat op die grens staan as bakens gebruik deur die stan:nne gedeelte= 

lik te ontbas of deur kepe in die stan:nne te kap. 

Op die grond in privaateiendom is al die woonerwe by 'n enkele geleent= 

heid deur die mede-eienaars uitgemeet en aan elke grondeienaar is twee erwe 

toegeken sodat 'n opvolger hom tydens sy vader se leeftyd op 'n erf aanlig= 

gend aan die van sy vader kan vestig. Sodoende is daar enigermate uitdruk= 

king gegee aan die eertydse beginsel van patrilokale inwoning dog nog die 

vorm van die huwelik nog die getal seuns is in aanmerking geneem by die 

bepaling van sowel die grootte van as die getal woonerwe per grondeienaar. 

Die toekenning van twee woonerwe van vasgestelde grootte per grondeienaar 

kan gesien word as die mede-eienaars se reaksie op die gevolge wat voort= 

vloei uit die vererwing van grond volgens die gemene reg ingevolge die ver= 

anderde grondbesitstelsel5 en as 'n poging om die toenemende verdeling van 

grond vir woondoeleindes te vermy. 

I. Supra 79 
2. Supra 79 
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Ofskoon daar op die toegewese trustgrond geen statutere bepalings omm 

trent die omheining van woonpersele is nie, vereis die plaaslike owerheid 

(stamhoof-in-rade) dat die persele omhein moet word. Die heining mag egter 

nie 'n takheining wees nie omdat dit slange, muise en rotte na die woonge• 

bied lok. Woonpersele word in die algemeen met draad omhein. In baie geval= 

le word die draadheining egter onder met takke toegeslaan om kleinvee, en 

veral skape en bokke, uit die tuine te hou. Daar is ook 'n aantal persele 

wat geheel of gedeelt~lik met takke omhein is. In die meeste gevalle is 

die takke van bome en struike gebruik wat op die persele uitgehaal is. Hier= 

die perseelhouers is nie vervolg nie en geen vervolging word deur die ower= 

heid oorweeg nie, want, so word aangevoer, die meeste van hierdie perseel= 

houers is nog nie lank in die gebied gevestig nie. Daar word dus tyd toege= 

laat om aan die vereistes te voldoen ofskoon geen vaste tydsbeperking gestel 

word nie. Die maatstaf is eerder billikheid waarin verskeie faktore in ag 

geneem kan word. In die meeste gevalle was die betrokkenes minder as ander= 

half jaar permanent in die gebied gevestig; hoewel sommige persele heelwat 

vroeer al toegeken is. 

Op die grond in privaateiendom verwag die grondeienaars dat elkeen sy 

woonerwe moet omhein ofskoon hulle geen spesifikasies neergele het nie. 

Takheinings word nog aanbeveel nog uitdruklik afgekeur. Tydens die navor= 

sing was een bewoonde erf gedeeltelik met takke omhein terwyl al die ander 

bewoonde erwe met draad omhein was. Daar kan dus gestel word dat daar nie 

'n wesenlike verskil is ten opsigte van die omheining van wooneenhede nie 

ten spyte daarvan dat omheining op toegewese trustgrond verpligtend is en 

op grond in privaateiendom slegs aanbeveel word. 

2. Bewoners, wonings en ander bousels 

Uit die bevolkingsamestelling blyk dat woongrond hoofsaaklik deur ge= 

sinne of uitbreidinge daarvan bewoon word. Die gemiddelde getal persone per 

w9oneenheid verskil ook nie beduidend op toegewese trustgrond en op grond 

in privaateiendom nie, of skoon die wisselingsfrekwensie per wooneenheid op 

toegewese trustgrond groter is as op grond in privaateiendom. 1 Die gemid= 

delde grootte van die gesin of uitbreidinge daarvan verskil ook nie bedui= 

dend van die posisie vroeer by die Tswana nie2 en volgens resente navorsing 

ook nie van die by ander Tswanastamme nie. 3 

I. Supra 21, 22 
2. Supra 98 
3. Supra 21 
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'n Wooneenheid word in die eerste plek benut vir die oprigting van 'n 

woning. Die getal afsonderlike wonings per wooneenheid en die tipe wonings 

word in tabel 12 en 13 aangedui (kyk Bylae 3). Die term woning word hier as 

omvattende term gebruik om enige tipe bousel aan te dui wat deur mense bewoon 

word. Die term huis en hut word gebruik om woningtipes aan te dui: 'n huis 

omvat twee of meer vertrekke en 'n hut omvat 'n enkele vertrek. 

Uit tabel 13 blyk dat die getal afsonderl~ke wonings per wooneenheid op 

toegewese trustgrond wissel tussen een en vier, terwyl daar op die meeste 

persele slegs een woning is. Op die grond in privaateiendom wissel die getal 

afsonderlike wonings per wooneenheid tussen een en drie, terwyl daar op die 

meeste erwe twee wonings is. Uit tabel 13 blyk dat hierdie verskil gewyt 

kan word aan die feit dat op die grond in privaateiendom oorwegend die hut= 

tipe woning opgerig word teenoor die huistipe met meer vertrekke op toegewese 

trustgrond. 

Uit tabel 13 blyk dat elke woningtipe verder onderverdeel kan word vol• 

gens die boumateriaal wat vir die mure en die dak gebruik word. Wat die 

materiaal vir mure betref, blyk klei op die grond in privaateiendom oorheer= 

send te wees (86,3%), terwyl klei die grootste enkele kategorie op die toege= 

wese trustgrond is (50,7%). Verder blyk dat sink (9,1% op grand in privaat= 

eiendom en 36,1% op toegewese trustgrond) voorkeur geniet bo stene (4,6% op 

grand in privaateiendom en 11,9% op toegewese trustgrond). Dit blyk dus dat 

kleimure die grootste enkele kategorie is wat op 'n kontinuering van die eer= 

tydse boumateriaal dui. Die gebruik van sink en stene dui op veranderinge 

onder invloed van die Westerse kultuur. Die duidelike voorkeur aan sink bo 

stene hou moontlik verband met die verkryging daarvan tesame met die arbeid 

en tyd verbonde aan die vervaardiging en gebruik daarvan. 

Wat die materiaal vir dakke betref, blyk dat gras glad nie as dakmate= 

riaal op die grand in privaateiendom gebruik word nie, terwyl dit slegs in 

9,2% gevalle op die toegewese trustgrond gebruik word. Daar is dus 'n duide

like neiging om sink as dakmateriaal te gebruik soos ook by die Kwena van 

Hebron, 1 maar in teenstelling met die posisie by die Hurutshe van Motswedi 

waar gras moontlik in groter mate nog as dakmateriaal gebruik word. 2 Die 

gebruik van sink as dakmateriaal beinvloed ook die vorm van die hut as 

woningtipe aangesien al die hutte met sinkdakke reghoekig of vierkantig is 

teenoor butte met grasdakke wat ook silindries in vorm is. 

1. Vgl. Redelinghuys 1968 131 
2. Vgl. Van der Wateren 1974 209 
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Dit is enigsins moeilik om duidelike afleidings uit die gegewens omtrent 

boumateriaal te maak ten aansien van houdingsveranderinge. Daar is wel dui= 

delike veranderinge in sowel die boumateriale as die vorm van wonings in 

vergelyking met die eertydse posisie by die Tswana. Daar kan egter nie son= 

der meer verklaar word dat die voorkoms van grasdakwonings 'n konserwatiewe 

element van die bevolking verteenwoordig1 terwyl die voorkoms van sinkdak= 

wonings by implikasie 'n meer verligte element verteenwoordig nie. Die hoe 

voorkoms van kleimure dui op 'n komplekser situasie. Dit sou ook verkeerd 

wees om 'n afleiding bloot te baseer op die feitelike situasie sander om 

die mense se begeertes in ag te neem. In die opname bet die meeste mense 

met grasdakwonings aangedui dat hulle sinkdakke sou verkies bo grasdakke 

vanwee die duursaamheid daarvan, maar dat hulle op daardie stadium nog nie 

sink kon bekostig nie. Hieruit blyk dus dat ofskoon hulle nog nie met die 

daad die beginsel van geldhandel en selfs arbeidspesialisasie vertoon nie, 

dit nie beteken dat hulle noodwendig teen die beginsel is nie. In die op= 

name was daar gevalle waar op dieselfde perseel 'n woning met 'n grasdak en 

een met 'n sinkdak voorgekom bet. Dit is ook moontlik dat ekologiese faktore 

soos die beskikbaarheid van gras en die seisoensgebonde gebruik daarvan te= 

same met die arbeid en tyd verbonde aan die gebruik daarvan gelei bet tot 

geredelike aanvaarding van sink sodat woningbou nie soos vroeer tot die 

winter beperk hoef te word nie. 2 Die gebruik van gras of sink as dakmate= 

riaal weerspieel dus nie noodwendig 'n konserwatiewe of verligte houding nie. 

Ten spyte van die veranderinge in die boumateriaal asook aan die vorm 

en grootte van wonings (kyk Bylae 3, tabel 13), bet die lolwapa of binne= 
3 plaas van vroeer in die meeste gevalle beboue gebly, boewel dit vormver= 

anderinge ondergaan bet. Die mure is oor die algemeen laag4 en word nie 

SOOS vroeer van takke gemaak nie. 5 By die steenhuise en die Westerse tipe 

buise is die lolwapa meesal deur 'n stoep vervang en bet die kookplek ver= 

skuif na die kombuis in die buis of na 'n kookplek agter die buis. Anders 

as by die Kwena van Hebron6 word die stoep wel as ontvangs- en geselsplek 

gebruik en dikwels ook as pakplek vir graan. Die vormveranderinge aan die 

lolwapa bet nie met 'n duidelik merkbare funksieverandering gepaard gegaan 

1. Vgl. Van der Wateren 1974 213 
2. Vgl. Van der Wateren 1974 190 
3. Vgl. Schapera 1943 83, 84 
4. Vgl. ook Scbapera 1953 40; Van der Wateren 1974 209-210 
5. Vgl. Schapera 1953 40 
6. Redelinghuys 1968 131-132 
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soos by die Hurutshe van Motswedi nie. 1 Dit word nog as ontvangsplek van 

gaste gebruik dermate dat ongeveer 90% van die opnames in die gebied alhier 

opgeneem is. Daar is wel 'n tendens om die voorste vertrek van die woning 

as woonkamer in te rig en om gaste aldaar te ontvang, veral ten tye van on= 

gure weer. 

,Ander bousels op woonerwe op grond in privaateiendom is 'n vierkantige 

buiteko~buis met 'n sinkdak op twee erwe. Op een erf is daar 'n opelug

kleivloer van ongeveer 3 meter by 4 meter wat met sifdraad omhein is en 

waarop 'n aantal glasbottels met water in die son staan. Die water in die 

bottels word deur die eienaar as medisyne vir doeleindes van geloofsgenesing 

gebruik. Op die toegewese trustgrond behels ander bousels op woonpersele een 

sinkskuur elk op twee persele, een sinkskerm elk op vyf persele wat as tyde• 

like wonings gebruik is terwyl 'n woning in aanbou was, maar wat tydens die 

opname nie meer bewoon is nie, een klipdam op een perseel en een afdak elk 

op nege persele. Van die nege afdakke het agt sinkdakke en een 'n seildak. 

Verder is een sinkafdak aan 'n huis vas terwyl die ander losstaande eenhede 

is. Daar is ook een buitekombuis elk op negentien persele waarvan agtien 

silindriese kleimure met grasdakke het en een vierkantig is met sinkmure 

en 'n sinkdak. Waar 'n buitekombuis voorkom, word die lolwapa nie meer as 

kookplek gebruik nie. 

Dit is opvallend dat daar geen graanhutte of -vate op woonerwe en -per= 

sele is nie. Graan word hoofsaaklik in goiingsakke of petrolkonkas gehou en 

in die woning of buitekombuis of op die stoep van die woning geberg. Daar 

is op 'n aantal woonpersele op die toegewese trustgrond 'n graanstellasie 

van sifdraad in die agterplaas waarop mielie- en sonneblomkoppe gedroog word. 

Daar is ook nie spesiale dorsvloere op woonerwe en -persele nie. Die stoep 

of buitevloer aan die woning word meesal as dorsvloer gebruik wat op 'n uit= 

breiding van die funksie van die stoep en die buitevloer dui. Daar is ook 

geen spesiale hut (ntlo ya mahuri) vir 'n pasgetroude dogter in die agter= 

plaas nie. Die afwesigheid van laasgenoemde hut hang moontlik saam met die 

verdwyning van die ralala-gebruik. 2 Dit kan egter ook saamhang met die ver= 

andering in woningtipe wat meebring dat pasgetroudes 'n afsonderlike vertrek 

in die huis kan bewoon. 

3. Begraafplase 

Die woonerwe en -persele word ook nie meer as begraafplek gebruik nie. 

1. Van der Wateren 1974 210 
2. Schapera 1950 150; Schapera 1953 41 
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Op die grond in privaateiendom is 'n gemeenskaplike begraafplaas ongeveer 

500 meter ten suide van die woonerwe aangele. Op die toegewese trustgrond 

is 'n gemeenskaplike begraafplaas aan die suidoostelike kant van die woonge= 

bied en aanliggend aan die woonpersele aangele. Hoewel begrawing op wooner= 

we en -persele nie uitdruklik verbied word nie, word alle gestorwenes in die 

begraafplaas begrawe. Geen inligting kon egter verkry word ten opsigte van 

babas wat kort na geboorte sterf nie, of skoon aangedui is dat hulle in die 

begraafplaas begrawe sal word. In hierdie verband het daar dus 'n duidelike 

skeiding gekom tussen woon- en begraafplek. Die gemeenskaplike begraafplaas 

veronderstel 'n klemverskuiwing van die verband tussen agnategroep en die 

woonplek na gemeenskaplike bewoning van 'n gebied en begraafplek. Die be= 

graafplek gee dus nie meer uitdrukking aan die klassifikasie van mense 1 as 

verwante teenoor vreemdelinge enersyds en andersyds as mans teenoor vroue 

en kinders asmede suigelinge teenoor nie-suigelinge nie. Die verandering 

in begraafplek veronderstel ook 'n verandering in die verband tussen woon= 

plek en die voorouers. Die aanvaarding van 'n gemeenskaplike begraafplaas 

hang moontlik saam met die mate van kerstening sodat voorouers 'n minder 

duidelike rol speel. Dit kan ook met die veranderinge aan die grondbesit= 

stelsels verband hou aangesien 'n religieuse band nie eienaarskap of vergun= 

ning tot okkupasie van grond bewys nie, terwyl dit onder die eertydse grond= 

besitstelsel as bewys aangevoer sou kan word. Die twee begraafplase beklem= 

toon verder die verskil in grondbesitstelsels binne dieselfde stam en gee 

enigermate ook uitdrukking aan die afsonderlike gebruik van grond ooreen= 

komstig die grondbesitstelsels. 

4. Ander gebruike 

Daar is verder op elke woonerf en -perseel 'n putlatrine wat in die een 

hoek van die erf of perseel wat aan die ander erwe of persele in die straat= 

blok grens, gelee is. Op die toegewese trustgrond bet die stamowerheid op 

higieniese oorweginge die ligging van latrines bepaal, terwyl die eienaars 

van grond in privaateiendom hierdie owerheidsbepaling vrywillig nagevolg het. 

Op elke woonerf en -perseel is daar ook 'n vullisgat in die agterplaas. Die 

oprigting van putlatrines en die gebruik van vullisgate op woongrond is in= 

novasies ender invloed van die Westerse kultuur. 

Op die grond in privaateiendom is daar twee toegeruste boorgate op twee 

erwe (Bylae 3, tabel 7). Die een boorgat is toegerus met 'n windpomp en 

sinkdam terwyl die ander een met 'n handpomp toegerus is (Bylae 3, tabel 8). 

t. Supra 99 



Op die toegewese trustgrond is daar op ses persele toegeruste boorgate. 

Een hiervan is met 'n windpomp en 'n klein klipdam toegerus, terwyl een 

met 'n enjin en die ander vier met handpompe toegerus is (Bylae 3, tabel 

7 en 8). Die gebruik van water as natuurlike hulpbron word in hoofstuk 9 

volledig bespreek. Die gebruik van woongrond vir boorgate en die opgaar 

van water in damme is innovasies wat op 'n uitbreiding in die gebruik van 

woongrond dui. 
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Die gebruik van woongrond vir die verbouing van gewasse en die oprig= 

ting van veekrale word in afsonderlike hoofstukke bespreek aangesien hier= 

die gebruike nou saamhang met die gebruik van grond vir bewerking en van 

grond as weiding. Hier kan volstaan word met die opmerking dat hierdie ge= 

bruike van woongrond in beginsel 'n kontinuering van die eertydse gebruike 

van woongrond is. 

Op die grond in privaateiendom is daar op die grond wat vir woondoel= 

eindes afgesonder is ook 'n skoolterrein wat ongeveer 200 meter noordwes 

van die woonerwe aangele en waarop 'n skoolgebou met vyf klaskamers opgerig 

is. Die skool is deur die Departement van Samewerking en Ontwikkeling opge= 

rig ten tye van die eienaars se verskuiwing van Klipgat 1 ter vervanging van 

die skool op Klipgat. Die skoolterrein is met draad omhein en beslaan onge= 

veer twee hektaar. Op die toegewese trustgrond word die woongebied ook ge= 

bruik vir die oprigting van skole, kerke en winkels. Tydens die navorsing 

was daar een skoolgebou met vyf klaskamers terwyl een in aanbou was. Die 

skool in aanbou beslaan vier woonpersele aangesien daar benewens klaskamers 

ook vir koshuise voorsiening gemaak word. Daar is verder drie kerkgeboue, 2 

elk op 'n afsonderlike perseel. Op een perseel is daar ook 'n gelisen= 

sieerde winkel. 3 Die gebruik van woongrond vir die oprigting van skool-, 

kerk- en handelsgeboue is 'n innovasie en verteenwoordig 'n uitbreiding op 

die eertydse gebruike van woongrond. 

5. Arbeid 

Die gebruik van grond vir woondoeleindes gaan ook met bepaalde arbeids= 

aktiwiteite gepaard wat met arbeidsverdeling en -spesialisasie verband hou. 

Oor die algemeen is mans verantwoordelik vir die ontbossing en omheining 
4 van woonerwe en -persele. Hulle doen ook alle bouwerk met stene en sement 

1. Supra 16 
2. Supra 19 
3. Supra 27 
4. Vgl. ook Redelinghuys 1968 132 
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en alle werk met sink en bout. Vroue is verantwoordelik vir pleisterwerk 

met bouklei aan wonings en vir die le en smeer van kleivloere. Die dekwerk 

aan grasdakke word deur mans en vroue gedoen. Uit die huidige arbeidsverde= 

ling blyk dat die verandering in die boumateriaal 'n verskuiwing in die eer= 

tydse arbeidsverdeling1 van die vrou na die man tot gevolg gehad het. 

In verband met kleiwerk, en veral bouklei, het 'n paar segsmanne op die 

toegewese trustgrond opgemerk dat daar vroeer nie met klei gewerk mag word 

as die son 11bo" is nie, dit wil se op' die tyd van die dag wanneer die skadu's 

van voorwerpe op hul kortste is. Hulle kon die gebruik egter nie verklaar nie 

en kon ook nie aandui wat die gevolge van veronagsaming is nie. Hulle kon 

ook nie aandui of dit vroeer 'n algemene Tswana-gebruik was nie. Op die 

grond in privaateiendom het twee segsmanne aangedui dat hulle die verbod ken 

maar dat dit in onbruik geraak het. Daar is wel waargeneem dat bouers op 

die tyd van die dag met sement werk, maar geen waarneming kon ten opsigte 

van bouklei gedoen word nie sodat dit onmoontlik is om aan te dui of die 

gebruik nog gehandhaaf word. Daar is nie 'n owerheidsverbod in hierdie ver= 

band nie. 

Die betrokke gebruik is moeilik te verklaar. Een moontlike verklaring 

sou bloot prakties van aard wees, naamlik dat vroue op die tyd van die dag 

besig is met voedselbereiding, want dit is veral die vrou wat met bouklei 

werk. 2 'n Ander moontlike verklaring sou wees dat die middel van die dag 

'n oorgangstyd van voor- na namiddag verteenwoordig, dat die son op die 

tyd 11warm" is en dat veronagsaming van die gebruik gevaar vir die bewoners 

van die woning kan inhou omdat die woning self 11warm" sou wees. Daar is 

aanduidings dat bepaalde arbeid op die tyd van die dag vroeer verbode was 

soos die verbod op die sleep van takke met osse in die middel van die dag 

aandui. 3 Dit is ook bekend dat inisiante, wat in 'n oorgangsfase verkeer, 

vroeer nie met bouklei mog werk nie omdat dit vir hulle gevaar sou inhou. 4 

Dit is egter betekenisvol dat hierdie gebruik nie op werk met sement betrek= 

king het nie. Die rede is waarskynlik dat die gebruik van sement 'n innova= 

sie is en dat die oorname daarvan 'n verandering in die arbeidsverdeling mee= 

gebring het aangesien mans, en nie vroue nie, verantwoordelik is vir werk met 

sement. 

I. Supra 100 
2. Supra 100 
3. Supra 52 
4. Supra 49 
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Daar is ook sprake van arbeidspesialisasie waar boormanne gehuur word 

om boorgate op woonerwe en -persele te slaan, waar die dienste van 'n bouer 

gehuur word om met sement en stene te werk en waar persone gehuur word om 

erwe en persele te ontbos en te omhein. Hierdie spesialisasie is vreemd 

aan die vroeere stelsel van arbeidspesialisasie by die Tswana. Soos by die 

Hurutshe van Motswedi1 is arbeidshulp deur ander verwante as die bewoners 

van 'n erf of perseel beperk en dui enigermate op 'n verslapping in verwant• 

skapsbande. 

Arbeid op woongrond word nie meer deur die eertydse sebetlela-seremo• 

nies2 beinvloed nie, aangesien hierdie seremonies in onbruik geraak het, 

waarskynlik omdat woonerwe en -persele aan individue toegeken word sodat 

senioriteit nie meer 'n faktor is nie en ook vanwee die mate van kerstening 

van die bevolking. 3 

IV. VERBAND TUSSEN GEBRUIKE VAN WOONGROND EN DIE GRONDBESITSTELSEL 

Uit die voorgaande afdeling blyk daar groot ooreenkomste in die gebruik 

van grond vir woondoeleindes op grond in privaateiendom en op die toegewese 

trustgrond te wees. Daar is ook verskille sodat die vraag ontstaan of dit 

aan die verskil in grondbesitstelsels gewyt kan word. Dit blyk ook dat 

die huidige gebruike van woongrond veranderinge ondergaan het in verge= 

lyking met die eertydse gebruike en die vraag is of hierdie veranderinge 

voortvloei uit die veranderinge aan die eertydse grondbesitstelsel. 

Wat owerheidsbeheer oor grond betref, blyk dat die ligging van die 

woongebied en die uitmeet en toekenning van woonpersele op die toegewese 

trustgrond deur die plaaslike owerheid gereel word. Die plaaslike owerheid 

bepaal ook reels omtrent heinings en putlatrines en beheer boorgate op woon= 

persele. Die grootte van woonerwe is statuter bepaal. Op die grond in 

privaateiendom besluit die onderskeie mede-eienaars onderling oor hierdie 

sake. Ten spyte van hierdie verskil is daar nie 'n beduidende verskil in 

die gebruike van grond vir woondoeleindes nie. Daar is wel aanduidinge 

dat die mede-eienaars in hul besluite beinvloed is deur die posisie op die 

toegewese trustgrond. Die verskil in grondbesitstelsels het egter 'n ver= 

andering aan die prosedure in verband met die uitmeet en toekenning van 

woonerwe op grond in privaateiendom genoodsaak. 

1. Van der Wateren 1974 212 
2. Supra 100-101 
3. Supra 19 



111 

Wat regte oor grond betref, blyk daar 'n verskil te wees in die getal 

wonings per wooneenheid wat egter nie aan 'n bepaalde grondbesitstelsel gewyt 

kan word nie, maar eerder aan die woningtipe. 1 Die variasie ten opsigte van 

d b 1 . d2 k . d . • . an er ouse s as won1ngs op woongron an ges1en wor as u1t1nge van eienaars 

en besitters se vrye beskikkingsbevoegdhede luidens hul regte oor grond. Daar 

is dus 'n verband met die grondbesitstelsels dog hierdie variasies in die gea 

bruik van woongrond is nie 'n uitdrukking van die verskil in die regte oor 

grond nie. Op die.grond in privaateiendom beinvloed die grondbesitstelsel 

egter die beskikbaarstelling van afsonderlike grond vir handelsdoeleindes. 

Aangesien die reg van toegang tot die grond beperk is, 3 sou iemand anders 

kwalik 'n handelsonderneming aldaar kon bedryf tensy hy dit namens die mede

eienaars doen. Indien een van die mede-eienaars of een van hul afhanklikes 

so 'n onderneming sou bedryf, sou dit op 'n toegewese woonerf van die eienaar 

moet geskied. As afsonderlike grond vir hierdie doel aan een van die mede

eienaars toegeken word, ontstaan die vraag of die eienaar wat die onderneming 

sou bedryf nie sy aandeel in die gemeenskaplike eiendom sou oorskry nie en of 

die ander grondeienaars nie 'n aandeel in die onderneming het op grond van hul 

onverdeelde en gelyke aandeel in die grond nie. Die gebruik van woongrond vir 

handelsdoeleindes op grond in privaateiendom is dus problematies as gevolg van 

die grondbesitstelsel. 

V. GEBRUIKE VAN WOONGROND EN VERANDERINGE 

Uit die stud:iie blyk dat die huidige gebruike van woongrond in beginsel 

nie 'n funksieverandering ondergaan het in vergelyking met die eertydse ge= 

bruike van woongrond nie. Daar is wel aanduidinge dat die eertydse funksies 

uitgebrei is om nuwe funksies soos skole, kerke en handelsondernemings te ak~ 

kommodeer, terwyl sommige funksies vormveranderinge ondergaan het soos blyk 

uit die gebruik van gemeenskaplike begraafplase en uit die woningtipes. Ten 

spyte van veranderinge is daar ook sprake van kontinuiteit soos onder andere 

blyk uit die gekonsentreerde nedersettingspatroon. Die meeste veranderinge 

in die huidige gebruike van woongrond is aldaar uitdruklik aangedui sodat die 

aandag hier beperk word tot die uitwerking van hierdie veranderinge op die kul= 

tuur- en volkstruktuur. 

Die meerdere owerheidsbetrokkenheid op die toegewese trustgrond by die 

I. Supra 104 
2. Supra 105 
3. Supra 84 
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gebruik van woongrond soos weerspieel in die reels omtrent heinings en om• 

trent die ligging van putlatrines, veronderstel ook 'n sterker verband tus= 

sen die gebruik van woongrond as kultuurkompleks en die politiek. Op die 

grond in privaateiendom waar owerheidsbetrokkenheid by die gebruik van woon= 

grond ontbreek, is daar sprake van 'n nuwe verband tussen die betrokke kul= 

tuurkompleks en die verbintenisreg aangesien die gebruike van woongrond 

hoofsaaklik deur onderlinge ooreenkoms tussen die onderskeie mede-eienaars 

gereel word. Die nuwe vorme van arbeidspesialisasie1 veronderstel 'n toe= . 
name in die verband tussen die gebruike van woongrond, die ekonomie en die 

kontraktereg, terwyl die beskikbaarstelling van woongrond vir handelsdoel= 

eindes 'n nuwe verband tussen die gebruike van woongrond en die ekonomie 

daarstel en 'n uitbreiding van die vroeere verband behels. Die gebruik van 

woongrond vir skool- en kerkdoeleindes skep onderskeidelik 'n nuwe verband 

tussen die gebruik van woongrond en die opvoeding en tussen die gebruik van 

woongrond en die religie wat ook uitbreidinge op die eertydse verbande be• 

hels. Soos vroeer word toegewese grond nog deur 'n verwantskapsgroep gebruik, 

ofskoon daar waarskynlik 'n groter mate van variasie in die samestelling van 

die bewoners van woonerwe en -persele is. Die huidige grondbesitstelsels 

sluit egter die lokale patrilineere gesinnegroep as gebruikers van woongrond 

uit aangesien grond aan individue toegeken word en onderverdeling van toege= 

wese grond nie moontlik is nie. 2 Die mindere voorkoms van arbeidshulp tus= 

sen verwante teenoor die toename in arbeidspesialisasie in verband met die 

gebruik van woongrond, veronderstel 'n geleidelike oorgang van die eertydse 

verband tussen die gebruik van woongrond, verwantskap en die ekonomie na 'n 

grotere verband tussen die gebruik van woongrond, die ekonomie en die kon= 

traktereg. 

Bogenoemde gevolge van die veranderinge in die gebruike van woongrond 

vind ook uitdrukking in die volkstruktuur. Daar is sprake van 'n toename 

in die aantal politieke verhoudingstelle tussen owerheid en onderdaan op 

toegewese trustgrond teenoor 'n toename in verbintenisregtelike verhouding= 

stelle tussen die mede-eienaars van grond in privaateiendom. Daar is ook 

'n toename in verhoudingstelle van 'n ekonomiese en kontraktuele (verbin= 

tenisregtelike) aard tussen die betrokkenes by arbeidspesialisasie. Die 

gebruik van woongrond vir skool- en kerkdoeleindes stel nuwe verhouding= 

stelle van 'n opvoedings- en religieuse aard daar tussen grondgebruikers. 

1. Supra 110 
2. Supra 79, 84, 85 



Arbeid in verband met die gebruik van woongrond word ook minder deur ver• 

houdingstelle van 'n verwantskapsaard en meer deur verhoudingstelle van 'n 

kontraktuele aard gereel. 

VI. GEVOLGTREKKINGE 
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Woongrond word in die eerste plek gebruik vir die oprigting van wonings. 

Die getal afsonderlike wonings op 'n woonerf en -perseel wiss~l en hang saam 

met die woningtipe asmede die getal bewoners van die grond. In vergelyking 

met die eertydse gebruike van woongrond blyk daar enersyds 'n uitbreiding 

en andersyds 'n groter mate van spesialisasie in die huidige gebruike van 

woongrond vir kerk-, skool- en handelsdoeleindes en in die aanleg van af• 

sonderlike begraafplase. Daar skyn ook 'n groter mate van arbeidspesiali= 

sasie te wees wat met 'n afname in arbeidshulp deur verwante gepaard gaan, 

veral in verband met die ontbossing en omheining van persele. Daar skyn 

ook 'n verskuiwing van arbeid van die vrou na die man te wees by die gebruik 

van woongrond. 

Die verskil in grondbesitstelsels skyn nie 'n duidelike en deurslagge• 

wende uitwerking op die gebruike van woongrond te he nie soos blyk uit die 

groot mate van ooreenkoms in die gebruik van woongrond op toegewese trust= 

grond en op grond in privaateiendom. 

Die veranderinge in die gebruike van woongrond hou gevolge in vir sowel 

ander kultuurkomponente as die struktuur van verhoudinge tussen mense en 

dui enersyds op die uitkringende effek van akkulturasie en onderstreep 

andersyds die feit dat kultuur 'n integrerende geheel is. Ten spyte van 

die veranderinge is daar ook sprake van kontinuiteit wat daarop dui dat 

kultuur sowel staties as dinamies van aard is. 



HOOFSTUK 7 

GEBRUIKE VAN BEWERKBARE GROND 

I. INLEIDING 

Die gebruik van bewerkbare grond kan vanuit verskeie gesigspunte 

benader word. Een gesigspunt is die ekologiese benadering 1 waarin die 

klem op die wisselwerking tussen grond, klimaat, tegnologie, bevolking, 

vestigingspatroon, arbeid, voedselverbruik en regte oor produksiebronne 

val. Hierdie benadering veronderstel dus begrip van die komplekse aard 
2 van akkerboustelsels. Tipes akkerboustelsels varieer van eenvoudige 

skuifbewerking ( 11shift cultivation") tot intensiewe en permanente grond= 

bewerking onder besproeiing. 3 

'n Ander gesigspunt is die evolusionere benadering4 met die klem op 

die evolusie van akkerboustelsels. 5 Die evolusie van akkerboustelsels word 

gewyt aan revolusionere6 uitvindings soos metaalgereedskap, die ploeg en 

trekdiere of aan besondere omgewings wat die mens se skeppingsvermoe uit= 

daag. 7 Die evolusie van gereedskap kan ook in verband gebring word met 

Wh . . . d 0 8 . h d d 0 1te se teor1e oor energ1e-aanwen 1ng wat sou 1n ou at namate 1e mens 

se beheer oor energie toeneem, hy minder van menslike hande-arbeid en meer 

van die energie van diere, masjiene en fossielbrandstowwe gebruik maak. 

Vergelykende studies dui egter daarop dat baie volke intensiewe akkerbou 

met elementere gereedskap beoef en en dat die nodige kennis kan ontwikkel 

om aan plaaslike eise te voldoen en dus nie noodwendig van die diffusie 

daarvan van enkele sentra van kulturele innovasie afhanklik is nie. 9 

Genoemde studies dui verder op 'n funksionele verband tussen akkerbou= 

stelsels en bevolkingsdigtheid. 'n Toename in bevolking laat die druk op 

beskikbare hulpbronne toeneem. Hierdie waarneming sluit aan by die begin= 

I. Vgl. supra 26 
2. Netting 1977 57-58 
3. Netting 1977 63 
4. Vgl. supra 5-6, 26 
5. Vgl. Netting 1977 63 
6. Vgl. supra 6 
7. Vgl. Netting 1977 67 
8. Vgl. White 1959 56 
9. Vgl. Netting 1977 67 
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1 sel van Boserup. Die verhouding tussen mens en bewerkbare grond kan om 

verskeie redes verander soos bevolkingsgroei binne 'n gebied wat beperk word 

deur geografiese faktore ~oos berge, riviere, woestyne of deur die aanwesig• 

heid van vyandige bure of deur die verlies van beskikbare grond deur erosie 

of vyande. Hoe minder grond per kapita beskikbaar hoe intensiewer moet dit 

bewerk word om in 'n leeftog te voorsien. Permanente intensiewe grondbe• 

werking is terselfdertyd 'n wyse van besparing van hulpbronne wat skaarser 

word. 2 Veranderinge in die mens-grond verhouding behoort dus uitdrukking 

te vind in veranderinge in grondgebruike. 3 'n Volgehoue toename in bevol• 

kingsdigtheid behoort ook intensiewe bewerkingsmetodes selektief te bevoor= 

deel bo die van skuifbewerking. Resente studies in Wes-Afrika bevestig 

hierdie hipotese. 4 

Die bewaring van skaars hulpbronne deur intensiewe akkerbou gaan gepaard 

met 'n hoer arbeidsinset vir elke eenheid wat geproduseer word. Arbeidsdoel= 

treffendheid kan egter volgens akkerboustelsels varieer. Die hoer arbeids= 

inset by intensiewe akkerbou kan lei tot 'n afname in die arbeidsdoeltref• 

fendheid wat die gepaardgaande bewerkingsmetodes vereis en kan weer lei tot 

'n onwilligheid by grondbewerkers om die arbeidsintensiewe metodes te aan= 

vaar. 5 Hierdie aanname veronderstel ook dat die beskikbaarheid van kennis 

en gereedskap en, bygevolg, die moontlikheid van groter aanwending van en 

beheer oor energie nie noodwendig tot 'n evolusie van die akkerbou hoef te 

lei nie. 

Kritiek teen die Boserup-hipotese6 is dat grondbewerkers kan verkies 

om die hoer risiko verbonde aan intensiewe akkerbou te verminder of om aan= 

sien, gerief en gesondheid te verhoog ten koste van arbeidsdoeltreffendheid. 

Ook die verband tussen bevolkingsdigtheid en die intensifisering van akker= 

bou is nie bo verdenking nie. Dit is nie bewys dat bevolkings oral en altyd 

neig om te groei tot die punt waar ernstige tekorte van die belangrikste 

hulpbronne ontstaan nie. Niemand sou byvoorbeeld beweer dat bevolkings 'n 

inherente neiging het om aanhoudend te groei nie of dat akkerbou-intensi= 

fisering die enigste en outomatiese gevolg van bevolkingsgroei is nie. 

'n Ongunstige mens-grond verhouding kan byvoorbeeld lei tot 'n grootskaalse 

1. Vgl. supra 5 
2. Vgl. Netting 1977 67-68 
3. Supra 6 
4. Vgl. Netting 1977 69-70 
5. Vgl. Netting 1977 70-71; ook supra 6 
6. Supra 5 



migrasie van 'n deel van die bevolking soos in Ghana waar mans op soek na 

loonarbeid gemigreer het. Oorbevolking kan ook tot onderlinge oorloe en 

bloedwraak lei waardeur die bevolkingsdigtheid beinvloed word. 1 In suide= 

like Afrika is die stelsel van trekarbeid 'n verdere voorbeeld van hoe die 

druk op bestaande hulpbronne verplaas word sonder dat die akkerboustelsels 

verander. Die bevolkingsgroei kan ook beinvloed word deur programme van 

gesinsbeplanning. 
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Uit bogenoemde blyk dus dat 'n bepaalde akkerboustelsel regstreeks in= 

werk op volks- of menseverhoudinge, want mense werk in groepe saam, deel in 

die opbrengs en verbruik van voedsel en het regte oor die produksiebr~nne. 

By sommige volke is die gesin en by ander volke die saamgestelde gesin die 

arbeidseenheid wat in die opbrengs van en regte oor produksiebronne deel. 

In Wes-Afrika het die Kofyar se akkerboustelsel van intensiewe bewerking 

verander na skuifbewerking toe meer grond beskikbaar gekom het. Hierdie 

verandering het gepaard gegaan met 'n toename in poliginie, 'n uitbreiding 

van die gesin en 'n toename in vrywillige werkpartye en huurarbied ten einde 

die arbeidskragte te vermeerder. In hierdie geval is voedselproduksie dus 

nie deur die beskikbaarheid van grond beperk nie, maar is dit eerder direk 

afhanklik van beskikbare arbeidskragte. 2 

Die verband tussen akkerbou-intensiteit en die tipe grondbesitstelsel 

is eweneens kompleks. Sowel voor- as teenstanders van individuele eiendoms= 

reg kontrasteer regte oor eiendom met 'n histories vroeere en dus logiese 

eerste tipe van beheer wat kommunaal en kommunisties was en met grond, vee 

en gereedskap wat deur die stam of gemeenskap gehou word. Daar is egter 

nog nie oortuigende bewyse dat kommunale beheer noodwendig individuele 

eiendomsreg oor grond voorafgaan nie. Die ou Semiete het byvoorbeeld in= 

dividuele regte oor grond geken. 3 Ekologiese studies dui ook daarop dat 

regte oor produksiebronne nie eenvoudig wederkerige betrekkings van be= 

paalde evolusiestadia, manifestasies van kultuurwaardes of regskeppinge 

is nie. Bedoelde regte hou eerder verband met die wyse waarop 'n bron ge= 

bruik word en met die graad van mededinging daarom. Waar bevolkingsdruk 

grondskaarste meebring en intensiewe bewerkingsmetodes toenemend gewens 

word, lewer groepsbeheer oor eiendom probleme, veral as die groep nie langer 

I. Vgl. Netting 1977 72-73 
2. Vgl. Netting 1977 73-74 
3. Vgl. supra 2 



117 

aan al sy lede voldoende grond vir gebruik kan waarborg nie. Die gevolg is 

kleiner arbeidseenhede met aanspraak op 'n eie stuk grond wat hulle kan ver= 

beter. Hieruit volg dus dat die beskikbaarheid van grond die tipe grondbe= 

sitstelsel bepaal. Die verandering van 'n kommunale na 'n individuele grond= 

besitstelsel is ook nie die resultaat van wetgewing of van formele wysiging 

van enige reels nie maar van 'n stelsel van grondbenutting waarin groter 

beleggings, volgehoue produktiwiteit en skaarsheid van hulpbronne kombineer 

om persoonlike of individuele eiendomsreg die aang~wese oplossing te maak. 

Vergelykende studies in verband met Nieu-Guinee dui daarop dat individuele 

eiendomsreg korreleer met 'n hoe bevolkingsdigtheid en met hoe akkerbou

intensiteit. 
1 

Hoe bevolkingsdigtheid korreleer ook positief met intensiewe 

bewerkingsmetodes wat weer regstreeks verband hou met die grondbesitstelsel. 

Die vraag of bevolkingsdigtheid of akkerbou-intensiteit die onafhanklike 

veranderlike is, is gekompliseerd. Die gangbaarste hipotese tans is dat 

geeneen van die genoemde faktore die ander konsekwent voorafgaan nie. Daar 

is dus eerder sprake van 'n wisselwerking. Die voorkoms van individuele 

regte is egter nie in stryd met die handhawing van groepsregte binne die= 

selfde gemeenskap nie. 2 Laasgenoemde verskynsel kom ook by die Tswana voor 

waar woon- en bewerkbare grond aan agnategroepe in eiendomsreg toegeken 

word terwyl weigrond en die meeste ander hulpbronne gemeengoed is. 3 

In hierdie hoofstuk word die gebruik van grond vir akkerboudoeleindes 

behandel met verwysing na faktore wat die akkerbou beinvloed, na akkerbou= 

metodes, na die verband tussen akkerbou en die grondbesitstelsel en na ver= 

andering. Of skoon van ekologiese perspektiewe gebruik gemaak word in die 

aanbieding van die gegewens, word die ekologiese benadering as sodanig nie 

toegepas nie. Een probleem is byvoorbeeld die resente vestiging van die 

stam in die gebied sodat voldoende gegewens omtrent tendense in die be= 

volkingsdigtheid ontbreek. 

II. DIE TSWANA SE GEBRUIK VAN BEWERKBARE GROND 

1. Ligging, keuse, toekenning, grootte en grense 

Die stamhoof besluit in oorleg met wykshoofde en ander invloedryke 

mans oor die ligging van grond vir bew~rking. 4 Die lande is gewoonlik 

1. Vgl. Netting 1977 75-76 
2. Vgl. Netting 1977 79 
3. Supra 67, 68 
4. Schapera 1943 143 
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naby die woongebied gelee; 1 trouens, die ligging van die woongebied word 

bepaal met inagneming van die beskikbaarheid van geskikte bewerkbare grond 

in die nabyheid. Die afstand tussen woongebied en lande is om verskeie 

redes belangrik. Die Tswana word nie toegelaat om permanente wonings by 

die lande op te rig nie, sodat lande binne maklike bereik van die woonge• 

bied moet wees. Verder moet drinkwater van die woongebied af saamgeneem 

word. 2 In vroee tye was die veiligheid van mense ook 'n faktor weens die 

vrees vir 'n vyandelike aanval. 3 'n A.iider oorweging is die' beskerming van 

gesaaides teen beskadiging deur wilde diere. 4 

Die keuse van bewerkbare grond berus hoofsaaklik op grondgehalte en 

plantegroei. 5 Voorkeur word gegee aan rooi leemgrond (mokata), swart klei

of turfgrond (seloko), sanderige leemgrond (motlhaoa, motlhabana) en rooi= 

sand leemgrond (mosawa). 6 Die plantegroei gee 'n aanduiding van die grond• 

gehalte, maar is ook uit 'n arbeidsoogpunt belangrik. Voorkeur word gegee 

aan bewerkbare grond in die vlakte bo die in valleie, omdat dit minder bebos 

is en derhalwe minder arbeid verg by ontbossing. Bowendien is die gevaar 

van gronderosie bier minder, 7 maar dit is onseker of dit as 'n keusefaktor 

gegeld bet. Hieruit volg dat die gehalte van lande min of meer gelyk is. 

Die stamhoof wys bewerkbare grond op 'n wyksbasis toe. 8 Die grootte 
9 van die toewysing hang saam met die aantal mans en seuns in die wyk. Die 

10 wykslande vorm 'n aaneenlopende geheel en word dikwels deur paaie omring 

wat terselfdertyd 'n aanduiding van die grense is. In ander gevalle word 

die gebied deur natuurlike bakens soos rivierbeddings, bome en miershope 

onderskei van die lande van ander wyke. Soms word spesiale bakens, soos 

kepe (makono) in groot bome, gebruik om die grense aan te dui. In resente 

tye word 'n ongeploegte strook as grens tussen wykslande gelaat wat ook 

deurgang aan diere verskaf wat by die bewerking van lande gebruik word. 11 

Die wykshoof wys op sy beurt bewerkbare grond toe aan elke hoof van 'n 

1 • Schaper a 1943 130; Van Zyl 1972 71 
2. Schaper a 1943 130 
3. Schapera 1943 130; Van Zyl 1972 71 
4. Van Zyl 1972 71 
5. Schapera 1943 129, 138-139; vgl. ook Schuler 1965 326 
6. Supra 49 
7. Schaper a 1943 129 
8. Supra 65 
9. Schaper a 1943 143 

10. Schaper a 1943 128 
11. Schaper a 1943 143 
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huishouding. 1 Hieruit blyk dat stamlede nie 'n keuse van bewerkbare grond 

het nie en ofskoon daar geen beletsel skyn te wees op 'n beperkte keuse binne 

die wyksgebied nie, 2 kan die beginsel van toewysing volgens senioriteit die 

keuse verder beperk. Aangesien bewerkbare grond min of meer van gelyke ge= 

halte is, behoort owerheidsbeheer oor grondtoekenning nie noodwendig die ge• 

bruik daarvan te beinvloed nie. Die ligging van die lande word immers be• 

paal met inagneming van geografiese faktore wat grondbewerking begunstig. 

Bewerkbare grond wat aan 'n huishouding toegewys is, word deur di~ 

hoof van die huishouding tussen die onderskeie huise binne die huishouding 

verdeel. 3 Nie al die grond word op die wyse toegeken nie, sodat grond vir 

latere uitbreiding van die huishouding beskikbaar is. In beginsel is alle 

getroude mans geregtig op toekenning van bewerkbare grond deur die owerhede, 
4 waaruit hulle toewysinge aan hul vrouens moet doen. 'n Getroude vrou se 

aanspraak op bewerkbare grond spruit uit haar man se versorgingsplig luidens 

die huwelik en behels die toekenning van grond waarop sy voedsel vir haar 

huis kan kweek. Die grootte van bewerkbare grond wat aan 'n huishouding 

toegewys word, word derhalwe bepaal deur die aantal vrouens en ongetroude 
5 seuns binne die groep. Die grootte word verder beinvloed deur effektiewe 

benutting, want niemand mag meer grond besit as wat effektief benut kan word 

nie. 6 Die grootte van lande wissel van 0,6 tot 0,9 hektaar, 7 maar dit is 

onduidelik of die bronne na lande van die huishouding as geheel of na die 

van 'n huis verwys. 

vloed op die grootte 

grond bewerk word as 

Die oorname van die ploeg as implement het ook 
8 van bewerkbare grond gehad, want met 'n ploeg 

daarsonder, 9 sodat die druk op grond toeneem. 

'n in= 

kan meer 

Die oor• 

name van die ploeg is reeds 'n verandering ten opsigte van die eertydse 

implemente. Die uitwerking daarvan op die grootte van bewerkbare grond dui 

op die uitkringende effek van akkulturasie. 

By die toewysing van bewerkbare grond aan 'n huishouding word die 

grense daarvan aangedui met verwysing na natuurlike bakens soos bome en 

1. Supra 66 
2. Schapera 1943 150 
3. Supra 68 
4. Vgl. Schapera 1943 149 
5. Schapera 1943 150 
6. Schapera 1943 137 
7. Van Zyl 1972 73; kyk ook Schapera 1943 133 
8. Schapera 1943 134 
9. Schapera 1943 136 



120 

miershope. Lande van aangrensende huishoudings word gewoonlik geskei deur 

'n strook grond wat ongeploeg gelaat word (molelwane). 1 Daar is egter geen 

beletsel op die omheining van 'n land nie, 2 ofskoon sommige staume blykbaar 

permanente heinings belet. 3 Afgelee lande word dikwels met doringtakke om• 

hein. Die skeiding van bewerkbare grond en grond vir weiding maak omheining 

van lande onnodig. Bowendien is oortreding deur eienaars van aangrensende 

lande en skade deur diere uitsonderlik en noodsaak nie omheining nie. 4 

2. Gewasse en bewerkingsmetodes 

Lande word bewerk vir die verbouing van veral sorghum (mabele), maar 

ook mielies (mmidi, mmopo), manna (lebelebele), soetriet (nyoba, mpse), 

grondbone (ditloo), bone (dinawa, ditlhodi), kalbasse (marotse, maphutse, 
5 magapu, makatane) en tabak (motsoko). Dit is bekend dat tabak baie vroeg 

reeds deur die Hurutshe6 en die Kwena7 verbou is. 

'n Man reel dikwels 'n werkparty (letsema) om die aangewese land skoon 

te maak en met 'n ysterpik te braak. Voor die saad geplant word, word die 

land weer omgepik en die saad in plantgate geplant wat ongeveer 15 cm. van 

mekaar af is. 8 Die vrou kan 'n werkparty reel om te plant ofskoon dit nie 

aanbeveel word nie, want dit sou beteken dat die hele land gelyktydig ge= 

skoffel moet word. Ongeveer twee tot drie weke nadat die saad ontkiem het, 

word die land die eerste maal geskoffel wat ook die losmaak van die land 

insluit. By hierdie geleentheid is 'n werkparty nie gebruiklik nie, aange= 

sien die klein plantjies maklik vertrap kan word. Wanneer die plante onge• 

veer 30 cm. hoog is, word die land 'n tweede maal geskoffel. 9 

Met die oorname van die ploeg is lande slegs eenmaal omgeploeg aan die 

begin van die seisoen. Die ploegvore is vlak; die oppervlakte word eintlik 

net geskraap sodat die saad selde voldoende bedek word om behoorlik te ont= 

kiem. Die grond word ook nie geeg nie. Die saad word met die hand gesaai 

voordat geploeg word, sodat plante oneweredig gespasieer is. Die saai= 

metode bring ook mee dat die plantdiepte verskil sodat saad onegalig ont= 

kiem. Verder word lande glad nie of slegs eenmaal geskoff el en dikwels so 

1 • Schaper a 1943 173 
2. Schapera 1943 174 
3. Schapera 1943 I 26 
4. Schaper a 1943 174 
5. Schaper a 1943 117; Schapera 1953 21 
6. Campbell 1815 298-299; Seddon I 966 227 
7. Rasmussen 1978 104 
8. Van Zyl 1958 104; vgl. ook Van Zyl 1972 75-76 
9. Van Zyl 1958 104-105 
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laat dat dit geen doel dien nie. 1 Die oorname van die ploeg bet dus gepaard 

gegaan met 'n mate van ondoeltreffende arbeid. Ofskoon gese kan word dat die 

vervanging van die pik deur die ploeg 'n stap vooruit was, 2 was dit bloot 

tegniese vooruitgang want dit bet nie verbeterde grondbewerking tot gevolg 

gehad nie. Grond is nou slegs eenmaal omgeploeg en ofskoon groter gebiede 

onder bewerking gekom bet, is die grond nie dieper bewerk nie. Verder bet 

die oorname van die ploeg 'n verandering in die plantmetode meegebring met 

onewere~ige plantspasiering en -diepte as gevolge. Die feit dat die saad . 
gesaai is, is waarskynlik een rede waarom lande ook minder geskoffel is na 

die aanvaarding van die ploeg. Hieruit blyk enersyds die uitkringende effek 

van akkulturasie en andersyds dat die blote aanvaarding van die ploeg sonder 

gepaardgaande en verbandhoudende bewerkingsmetodes nie noodwendig 'n hoer 

opbrengs per grondeenheid oorsaaklik tot gevolg bet nie. In hierdie geval 

bet die aanvaarding van 'n nuwe implement slegs tegniese vooruitgang beteken 

wat nie noodwendig die bestaanspeil bevorder bet nie. Bogenoemde verande= 

ringe weens die oorname van die ploeg dui ook aan dat die ploeg bloot mega= 

nies oorgeneem is sonder oorname of aanvaarding van die agterliggende 

ufilosofie" van die nuwe tegnieke wat daarmee saamhang. 

3. Bemesting en bewerking 

Lande word nie doelbewus bemes nie. 3 Die as van struikgewas en gras 

wat op lande gebrand word tydens die skoonmaak en skoff el van lande sowel 

as die mis van diere wat die stoppellande bewei, kan as vorme van bemesting 

aangedui word. 4 Hierdie bemestingsvorme is egter onbedoeld en bet beperkte 

waarde want struikgewas en onkruid word slegs op enkele plekke in die land 

gebrand en veronderstel nie egale bemesting nie. Beweiding van stoppel~ 

lande veronderstel ook nie egale of voldoende bemesting nie. Langdurige 

bewerking van lande onder hierdie omstandighede moet noodwendig tot grond= 

uitputting lei wat deur die gebruik van die ploeg vererger word in die sin 

dat groot gebiede uitgeput kan word. 

Lande word egter nie elke jaar bewerk nie. Redes vir nie-bewerking 

is min, geen of laat reen, die lae opbrengs van die lande, erosie en on= 

kruidindringing. 5 Reen word veral beinvloed deur bepaalde handelinge en 
6 toestande van die mens. Uit die voorsorg wat getref word om gewasse teen 

I. Schapera 1943 121 
2. Schapera 1943 121 
3. Schapera 1943 121 
4. Van Zyl 1972 69 
5. Schapera 1943 176-177 
6. Supra 54 
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I towery te beskerm, kan afgelei word dat towery 'n rede vir die lae opbrengs 

kan wees. Vir goeie oeste word grootliks gesteun op magiese hulpmiddele wat 

gesaaides beskerm teen towery en peste. Verder word reenseremonies uitgevoer2 

en saad behandel om 'n goeie oes te verseker, 3 terwyl akkerbougebruike soos 

saadseleksie, 4 gewasrotasie en besproeiing5 grootliks ontbreek. Ofskoon goeie 

oeste met die magiese gebruike beoog word, het dit nie noodwendig 'n hoer 

opbrengs oorsaaklik tot gevolg nie. Gemelde magiese gebruike is ook nie op 

grondverbetering.gerig nie, hoewel totale gronduitputting enigermate vertraag 

word deur die ongereelde bewerking van dieselfde land. Die feit dat toe= 

komstige uitbreiding in ag geneem word by grondtoekenning, maak 'n mate van 

skuifbewerking moontlik en beinvloed ook die intensiteit van bewerking. 

Die rede of redes waarom lande nie hemes word nie, is moeilik te bepaal. 

Dieremis was geredelik beskikbaar aangesien vee in die woongebied in krale 

gehou is. 6 Daar kan aangevoer word dat dit aan geskikte vervoermiddele ont= 

breek het om die mis na die lande te karwei, 7 maar hierdie argument hou nie 

rekening met die opvatting dat kraalmis die 11kombers" van die gestorwenes 

is nie8 en dus nie verwyder mag word nie. Hieruit blyk dat nie-bemesting 

eerder aan bepaalde kulturele opvattinge gewyt moet word as aan blote on= 

kunde9 of gebrekkige vervoermiddele. Die nie-verwydering van kraalmis word 

dus religieus gesanksioneer. In hierdie verband is dit ook opvallend dat 

vrugbaarheidsgebreke by die mens 10 en die dier
11 

op magiese wyse behandel 

word, terwyl saad ook magies behandel word met die oog op 'n goeie oes. 

Hierteenoor lei 'n merkbare afname in die opbrengs van grond dikwels tot 
12 bewerking van 'n nuwe land, sodat gevra kan word waarom hierdie grond 

dan nie ook op magiese wyse behandel word nie. Die verklaring hiervoor le 

waarskynlik in die opvatting dat grond 'n konstante gegewe is, 13 sodat vrug= 

baarheidsgebruike eerder gerig is op die elemente van groei by die mens, die 

I. Schaper a 1943 121 
2. Schaper a 1943 123, 239 
3. Schapera 1943 121 
4. Van Zyl 1972 82 
5. Schapera 1943 121, 123 
6. Schapera 1955 8 
7. Vgl. Schapera 1943 130 
8. Supra 55 
9. Vgl. bv. Van Zyl 1958 98 

I 0. Schapera 1940 215, 228-230, 235 
11. Schapera 1934 566, 569-571 
12. Vgl. Van Zyl 1972 69 
13. Supra 58-59 
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dier en die saad. As hipotese word dus gestel dat die Tswana nie vrugbaar= 

heidsgebreke aan die grond behandel nie omdat grond 'n konstante gegewe is. 

Hierdie hipotese impliseer ook dat die opbrengs uit grond nie soseer af= 

hanklik is van die grondgehalte nie, maar deur faktore buite die grond bein= 

vloed word en dat verhoogde opbrengs die bewerking van meer of ander grond 

veronderstel en nie intensiewer grondbewerking nie. 

Een metode van intensiewer grondbewerking is die gebruik om lande tydens 

die wintermaande te bewerk ~nersyds om die stoppels in die grond te ploeg as 

'n vorm van bemesting en andersyds om peste wat in die grond oorwinter, te 

bekamp. Dit wil voorkom of die Tswana vroeer hul lande in die wintermaande 

,,gebraak" het aangesien struike op lande jaarliks uitgehaal moes word by 

welke geleentheid die lande ook omgepik is. Die invoering van die ploeg bet 

hierdie gebruik egter nadelig geraak aangesien trekdiere in die wintermaande 

d "k 1 • • ' k d" . . 1 • 1 i we s nie in n on isie is om te p oeg nie. 

By die Tswana van Botswana word lande ook nie in die winter omgeploeg 

nie omdat die stoppels bewei word. Stoppelbeweiding bring mee dat lande 

vasgetrap word sodat die vroee reens nie ten volle benut kan word nie. 2 

3 Schapera voer egter aan dat stoppelbeweiding die bewerking van grond on= 

moontlik sou maak tensy die lande omhein word. Aangesien niks egter geplant 

word nie, 4 kan die vee nie skade aanrig nie en is omheining ook nie noodwen= 

dig 'n vereiste vir winterbewerking nie. Winterbewerking van grond impli= 

seer dus nie winterverbouing nie. Verder word stoppels binne enkele weke 

afgevreet, 5 sodat die stoppels benut en die lande daarna omgeploeg kan word. 

Dit blyk dus dat die gebruik van stoppelbeweiding nie noodwendig die winter= 

bewerking van grond uitsluit nie. 

6 Schapera voer ook die verbod op permanente wonings by lande aan as 'n 

faktor wat die winterbewerking van grond bemoeilik. Die lande is egter in 

die reel naby aan die woongebied gelee7 en as die lande in die somer onder 

hierdie omstandighede bewerk kan word, geld dit ook die wintermaande. Be= 

werking in die winter behels slegs die omploeg van die lande en hierdie 

werk kan relatief gou afgehandel word sodat 'n permanente woning nie nood= 

1. Vgl. Van Zyl 1958 233-234 
2. Schapera 1943 121 
3. Schapera 1943 189 
4. Vgl. Schapera 1943 189 n.2 
5. Schuler 1965 302 
6. Schapera 1943 175 
7. Supra 97, 118 



saaklik is nie. In bierdie opsig sluit die beperkinge van die grondbesit• 

stelsel dus nie noodwendig bepaalde bewerkingsmetodes uit nie. 

Die opvatting van die Kgatla dat ploeery gestaak moet word sodra die 

gesaaides begin opkom om te voorkom dat die jaar bederf word (~ senyega 

ngwaga) in die sin dat die reen as bael sal val, 1 kan moontlik die winter= 

bewerking van grond beinvloed. Die Kgatla verklaar bierdie opvatting ook 

rasioneel, naamlik om te voorkom dat trekdiere die jong plante beskadig. 2 

Laasgenoemde verklaring bet slegs betrekking op die tydperk sedert die 

ploeg as akkerbou-implement aanvaar is en dui op rasionalisering van nuwe 

gebruike in terme van ou gebruike. Die Malete verbied ook ploeery van om• 

streeks Maart tot die einde April. 3 Hierdie gebruike van die Kgatla en 

Malete boef nie die bewerking van lande in die winter te beinvloed nie, 

want die verbod geld slegs gedurende die reenseisoen. As die oes van die 

land is, is daar ook nie plante wat deur die trekdiere beskadig kan word 

nie. 
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Die winterbewerking van grond kan moontlik deur die stamhoof se bebeer 

oor die vasstelling van die seisoen vir bewerking en beweiding4 beinvloed 

word. As in gedagte gebou word dat lande voor die oorname van die ploeg 

wel in die winter 11gebraak" is en dat die stamhoof se bebeer oor akkerbou-
5 aktiwiteite gerig is op die bevordering van die openbare belang, skyn dit 

of die stamhoof se vasstelling van die betrokke seisoene nie die bewerking 

van grond in die winter boef te beinvloed nie. Die afkondiging van die 

seisoen vir stoppelbeweiding is gerig op die voorkoming van skade aan ge= 
. d . kl b . 6 1 . 1 d saai es van mense wat nog nie aar geoes et nie, vera aangesien an e 

nie omhein word nie. Verder is dit opvallend dat daar geen uitdruklike 

verbod teen winterbewerking van grond is nie; trouens, lande word meesal 

in die winter ontbos weens die verbod op die kap van bome tydens die 
7 groeiseisoen van graan. Uit bogenoemde blyk dat die stamboof se bebeer 

oor die betrokke seisoene die winterbewerking van grond nie noodwendig 

uitsluit nie en dat bier eerder sprake van ontbouding van winterbewerking 

is. 

1. Scbapera 1943 186, 187 
2. Scbapera 1943 186 
3. Scbapera 1943 187 
4. Scbapera 1943 185, 189 
5. Supra 62 
6. Schaper a 1943 188, 189 
7. Supra 52 
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Daar kan dus gestel word dat nog die gebruik van stoppelbeweiding 

nog die verbod op permanente wonings by lande nog die stamhoof se vasstel= 

ling van bepaalde seisoene die winterbewerking van grond noodwendig uit= 

sluit. Een rede vir die onthouding van winterbewerking is waarskynlik die 

swak kondisie van trekdiere in die winter, ofskoon hierdie rede slegs geld 

na die oorname van die ploeg. 'n Ander rede is waarskynlik die afwesigheid 

van winterreen ten gevolge waarvan grond in die winter moeilik met 'n ploeg 

bewerkbaar is. Winterbewerking van grond veronderstel ook 'n hoer arbeids= . 
inset, maar gaan nie noodwendig met 'n hoer opbrengs uit die grond gepaard 

nie. 

Lande word hoofsaaklik bewerk om in huishoudelike behoeftes te voor= 

sien. 1 Hierdie doelwit stimuleer nie noodwendig akkerbougebruike soos saad= 

seleksie, -verbetering of -varieteite, gewasrotasie, verbeterde plantmetodes 

of winterbewerking van grond nie. 2 Ofskoon goeie oeste beoog word, word 

gesteun op magiese hulpmiddele en die bewerking van groter gebiede om hier= 

die doel te bereik. Ekonomiese prestige3 wat volg op herhaalde goeie oeste, 

die onderlinge gasvryheid teenoor andere en die wedersydse geleentheids= 

gif te en -hulp aan verwante is belangrike aansporings tot die verbouing van 

meer as wat onmiddellik nodig is. 4 Genoemde faktore lei op sigself nie tot 

ekstensiewe akkerbou nie. 5 Ekstensiewe akkerbou is eerder die gevolg van 

die invoering van die ploeg en die skepping van nuwe markte na die koms van 

die Blankes. 6 Eersgenoemde faktor het wel enigermate tot 'n skaarste aan 

bewerkbare grond gelei. 7 Skaarste aan bewerkbare grond het egter nie tot 

intensiewe akkerbou, oftewel hoer opbrengs per grondeenheid, gelei nie8 

wat moontlik verband hou met die opvatting dat grond 'n konstante gegewe 

is9 sodat intensiewer bewerking nie 'n hoer opbrengs kan lewer nie. 

4. Bewerking en owerheidsbeheer 

Die stamhoof se beheer oor die benutting van bewerkbare grond verdien 

ook oorweging. Bedoelde beheer omvat, benewens die vasstelling van die 

seisoen vir bewerking en beweiding van lande, ook bepalinge omtrent die 

1. Schapera 1943 124, 133 
2. Schapera 1943 124 
3. Kyk ook supra 43 
4. Schapera 1943 133, 201; vgl. ook Schapera 1953 45 
5. Schapera 1943 133 
6. Schapera 1943 133-134 
7. Schapera 1943 136-137 
8. Vgl. ook Robertson 1968 23 
9. Supra 58-59 
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1 
tyd vir skoffel, oes en die gebruik van die eerste vrugte. Gemelde akti= 

witeite kan alleen met die stamhoof se goedkeuring 'n aanvang neem. Hierbe= 

newens moet tribuutlande (masotla; ekv.: lesotla) eers bewerk word voordat 

dieselfde werk op die eie lande gedoen mag word. Voorts is daar seisoenale 
2 voorskrifte in verband met die kap van sekere boomsoorte. 

Op die keper beskou, beinvloed die stamhoof se beheer bloot die aan= 

vangstyd van bepaalde aktiwiteite en nie die bewerking van die grond as so= 

danig nie. Die invloed van die stamhoof se beheer op die bewerking van grond 

is derhalwe gering en kan ook nie tot beter grondbewerking lei nie. Die aan= 

vangstyd van bepaalde aktiwiteite is egter belangrik met die oog op 'n goeie 

oes. Indien toestemming vir die aanvang van die ploegseisoen (~ ntsha 

letsema) vertraag sou word, kan dit beteken dat vroee lentereens nie benut 

word nie. Oor die algemeen word die toestemming meesal gegee voordat die 

eerste reens verwag word3 sodat dit nie 'n negatiewe inwerking op die op= 

brengs het nie. Laat toestemming kan 'n laer opbrengs tot gevolg he, 4 

ofskoon dit nie die enigste rede of selfs glad nie 'n rede hoef te wees 

nie aangesien faktore SOOS bemesting, saad, voldoende reen, hael en peste 

ook 'n invloed op die opbrengs kan he. 

Eweneens kan laat toestemming vir skoffel en oes skade teweegbring: 

by skoffel weens verdrukking van gewasse deur onkruid en by oes weens plante 

wat omval of in die geval van koring, korrels wat van die are loskom. As 

egter onthou word dat plantwerk eers op die tribuutlande en daarna feitlik 

gelyktydig deur al die onderdane op hul lande gedoen word sodat gewasse dus 

omtrent gelyk opkom en ryp word, dat laat toestemming ook die tribuutlande 

raak en aldus tot nadeel van die stamhoof, sy verwante en die stam strek en 

dat beheer gerig is op die openbare belang dan wil dit lyk of die moontlike 

negatiewe uitwerking van die stamhoof se beheer oor grondbewerking miskien 

oorbeklemtoon word. 

Die seisoenale verbiedinge omtrent die kap van sekere boomsoorte bring 

veral mee dat nuwe lande nie gedurende die ploegseisoen ontbos kan word 

nie op 'n tydstip wanneer mans beskikbaar is om dit te kan doen. Hierdie 

voorskrifte hou egter 'n element van bewaring in op 'n stadium wat die bome 

groei en nie geskik is vir die bewerking van hout nie. 

1. Schapera 1943 184-188 
2. Supra 52 
3. Schapera 1943 185 
4. Schapera 1943 186 



127 

5. Arbeid 

'n Verdere faktor wat die benutting van bewerkbare grand beinvloed, 

is arbeid. Grondbewerking veronderstel deurlopende werk: ploeg, plant, 

skoffel, verdrywing van voels en oes. Daarby is grondbewerking 'n tyd= 
1 rowende bedryf as die eertydse implemente in ag geneem word en in gedagte 

gehou word dat bewerking vroeer hoofsaaklik met die hand gedoen is. 2 

Die bewerking van grand is hoofsaaklik die vrou se verantwoordelikheid, 3 

hoewel die man verantwoordelik is vir die skoonmaak en braak van die lande. 4 

Die vrou plant die saad, skoffel die lande5 en oes, ofskoon die man by ge= 

leentheid help. 6 Die tribuutlande (masotla) word deur regimente van mans 

skoongemaak7 en deur vroulike stamlede bewerk. 8 Die invoering van die ploeg 

met die bees as trekdier bet die man vir die ploeg van die lande verantwoor= 

delik gemaak ofskoon hy hierin soms deur sy vrou bygestaan word9 en bet dus 

'n verandering in die arbeidsverdeling meegebring waardeur die uitkringende 

effek van akkulturasie verder geillustreer word. 

Elke huishouding is verantwoordelik vir die bewerking van hul eie lande 

hoewel daar ook van arbeidshulp gebruik gemaak word.IO Lede van 'n familie= 

groep werk gereeld saam aan grotere take soos die skoonmaak en skoffel van 

die lande en oes. 11 Soms word 'n werkparty (letsema) hiervoor gereel. 12 

'n Werkparty 

d 
13 . 

wor • Die 

omvat die bure wat vir hul hulp op bier en voedsel getrakteer 

man reel 'n werkparty vir die skoonmaak en braak van die 

lande; 14 die vrou soms vir die plant van die saad sodat die lande gelyk ge= 

skoffel moet word. 'n Werkparty vir die vroee skoffel is egter onwenslik 

omdat die plante maklik vertrap kan word. Vir die latere skoff el reel die 
15 vrou 'n werkparty. In vroee tye was onderhoriges (,.retainers") en lyf= 

eienes (,.serfs") ook 'n bron van arbeidshulp. 16 Voorts word van die gespe= 

1. Van Zyl 1972 68 
2. Van Zyl 1972 73 
3. Schapera 1953 27; Van Zyl 1972 70, 75, 76 
4. Van Zyl 1972 75 
5. Van Zyl 1972 76 
6. Schapera 1953 27 
7. Schapera 1953 29 
8. Van Zyl 1972 77 
9. Schapera 1953 27 

10. Schapera 1943 195 
11. Schapera 1953 40 
12. Schapera 1953 28; Van Zyl 1972 75, 76 
13. Schapera 1953 28 
14. Van Zyl 1972 75 
15. Van Zyl 1972 76 
16. Schapera 1953 28 



sialiseerde dienste van 'n magier gebruik gemaak om die saailand te be= 

handel om gesaaides teen towery en peste te beskerm en om 'n goeie oes te 
I verseker. 
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Die uitwerking van trekarbeid op grondbewerking veronderstel dat die 

vrou toenemend op arbeidshulp van verwante moet staatmaak. Sodanige hulp 

word slegs verleen nadat die ooreenstemmende werk op die helpers se eie 

lande afgehandel is sodat die vroee reens nie altyd ten volle benut word 

nie wat 'n uitwerking op die opbrengs kan he. Gebrek aan bedoelde hulp 

bring mee dat ploegwerk deur die vrou en jonger seuns verrig moet word waar 

'n ploeg gebruik word met 'n gevolglike uitwerking op die gehalte van die 

werk2 wat ook 'n uitwerking op die opbrengs van die lande kan he. Trekar= 

beid het ook 'n uitwerking op die mens-grond verhouding en is 'n wyse waar= 

op die druk op die produksiebronne verlig word sonder dat intensiewer be= 

werking volg. 

III. HUIDIGE GEBRUIKE VAN BEWERKBARE GROND 

1. Keuse, ligging, toekenning en grootte 

Op die toegewese trustgrond besluit die stamhoof-in-rade oor die lig= 

ging van bewerkbare grond. Die lande is gelee aan die oewers van die Groot 

Maricorivier. Die grond wat aanvanklik afgesonder is, strek van die suid= 

grens van die gebied af al langs die oostelike oewer van die rivier in 'n 

noordelike rigting tot waar die rivier in 'n oostelike rigting vloei. Van 

laasgenoemde punt af is bewerkbare grond later ook aan die noordelike oewer 

van die rivier afgesonder en strek van die wesgrens van die gebied af vir 

ongeveer een kilometer in 'n oostelike rigting (kyk Kaart 4). Die stam= 

hoof-in-rade het op hierdie grond besluit weens die vrugbaarheid daarvan 

en omdat die grootste gedeelte daarvan aan die woongebied grens en nie spe= 

siaal omhein hoef te word nie. Waar die strate teen die bewerkbare grond 

eindig, is draadhekke aangebring. Slegs die lande op die noordelike oewer 

van die rivier is met draad afgekamp. Die lande is op die digsbegroeide 

deel van die gebied aangele sodat die arbeid nodig om die lande te ontbos 

klaarblyklik nie SOOS Vroeer3 1 n keusefaktor was nie. 

Op die grond in privaateiendom is die ligging van die bewerkbare grontl 

onderling deur die onderskeie mede-eienaars bepaal. Die bewerkbare grond 

1. Schapera 1953 28; Van Zyl 1972 73 
2. Schapera 1943 124 
3. Supra 118 
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is gelee ten weste van die Thulanerivier en strek ongeveer van die suide= 

like grensdraad van die gebied af tot waar die Thulanerivier met die Groot 

Maricorivier in die noorde saamvloei, en van die westelike grensdraad met 

die toegewese trustgrond af tot aan die Thulanerivier (kyk Kaart 4). Die 

Thulanerivier vorm 'n natuurlike grens terwyl bestaande grensdrade aan die 

suide-, weste- en noordekant verdere omheining onnodig maak. Die totale ge• 

hied wat aldus afgesonder is, beslaan ongeveer 200 hektaar waarvan ten min• 

ste 50 hektaar reeds as lande uitgemeet is. Benewens bestaande heinings het 

die volgende faktore 'n rol by die keuse van die besondere gebied gespeel: 

die gebied is deur 'n vorige eienaar van die grond as lande benut wat uit 

'n dam op die suidelike grens 1 besproei is sodat relatief min arbeid vir 

ontbossing nodig was; weens die besondere ligging van die gebied is dit na 

aan die woongebied maar tog afgesonder deur die rivier van die res van die 

gebied; en die swart turfgronde2 wat vrugbare saaigrond3 is. Eersgenoemde 

drie oorwegings is as deurslaggewend aangedui sodat ekonomiese en arbeids= 

oorweginge klaarblyklik 'n belangriker rol as grondtipe by die keuse van 

grond speel. Op die toegewese trustgrond was grondvrugbaarheid (oewergrond) 

weer belangriker as arbeidsoorweginge. 

Op die toegewese trustgrond word bewerkbare grond SOOS vroeer by die 
4 Tswana op 'n wyksbasis toegeken sodat bewerkbare grond van 'n wyk 'n aan= 

eenlopende geheel vorm. Die wykshoof ken op sy beurt bewerkbare persele 

aan gesinshoofde toe. Luidens statutere voorskrifte5 word bewerkbare per= 

sele toegeken aan getroude mans en weduweegesinsboofde wat nie reeds sodanige 

grond besit nie. 'n Poliginis kan vir elk van sy vrouens 'n perseel kry; 

aan die poliginis in die opname 6 is nog geen bewerkbare perseel toegeken 

nie. Soos vroeer by die Tswana 7 bet die houer van 'n bewerkbare perseel 

nie 'n keuse van 'n perseel nie; persele word deur die owerbede toegeken. 

Op die grond in privaateiendom bet elke mede-eienaar aanspraak op 'n land. 

Hier is die lande by 'n enkele geleentbeid aan die eienaars toegewys na on= 

derlinge oorleg met mekaar. 

Op sowel die toegewese trustgrond as op grond in privaateiendom is be= 

werkbare persele en lande onderskeidelik toegeken met verwysing na natuur= 
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like bakens soos bome, struike of klippe as grense. Aangrensende persele 

en lande word SOOS vroeer by die Tswana) geskei deur 'n strook grond van 

ongeveer drie meter wat ongeploeg gelaat word. 2 Daar is geen voorskrifte 

vir, en ook geen verbod op, die omheining van persele of lande nie. Op die 

toegewese trustgrond is slegs twee bewerkbare persele met draad omhein, 

maar hulle is aanliggend aan die houers se woonpersele sodat woon- en be= 

werkbare perseel as 'n eenheid omhein is. Op die grond in privaateiendom 

is geen land afsonderlik omhein nie. 

Op die toegewese trustgrond is die maksimum grootte van bewerkbare 

persele statuter vasgestel. 3 Slegs 83 van die 336 houers van woonpersele 

in die opname betook bewerkbare persele (kyk Bylae 3, tabel 14). Uit 

tabel 14 blyk dat geen van die bewerkbare persele die toegelate statutere 

maksimum grootte van 3,6 hektaar is nie, en dat die grootte van persele 

wissel tussen 2,7 en 0,45 hektaar. Die belangrikste rede vir die kleiner 

persele is die tekort aan voldoende grond. 4 Uit die opname het geblyk dat 

persele wat kort na die stam se vestiging in die gebied toegeken is oor die 

algemeen groter is as latere toekennings. Benewens bogenoemde toegewese 

bewerkbare persele, bewerk ses persone in die opname persele wat hulle 

leen. Hiervan leen twee persone grond van stam.lede wat nog nie in die ge= 

bied gevestig is nie, terwyl vier grond van die stamhoof uleen". Die 

totale grootte van grond wat van die stamhoof "geleen" word, is 1,8 hektaar 

sodat elke ,,lener" 0,45 hektaar bewerk. Hierdie grond vorm deel van 14 

hektaar wat vir die stamhoof se gebruik afgesonder is. Die grootte van die 

ander persele onder leenbewerking is nie bekend nie. Hoewel leenbewerking 

aan die Tswana bekend is, 5 kon grond vroeer nie van die stamhoof geleen 

word nie omdat hy publiekregtelik oor die grond beskik. 6 Die gebruik om 

grond van die stam.hoof te uleen", is dus 'n innovasie wat op 'n verandering 

in die opvattinge omtrent die stamhoof se beheer oor grond dui. In die 

verdere bespreking word leenbewerking buite rekening gelaat hoof saaklik om= 

dat die leners afwesig was en geen betroubare gegewens oor die bewerking of 

oor die verband tussen uitlener en lener of oor die voorwaardes van leen 

verkry kon word nie. 
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Op die grond in privaateiendom is die grootte van lande deur onder= 

linge ooreenkoms tussen die mede-eienaars op 3,6 bektaar per eienaar vas= 

gestel. Hierdie grootte stem ooreen met die maksimum grootte wat statutere 

regulasies op die toegewese trustgrond bepaal, maar uit navrae bet geblyk 

dat die grootte van lande nie bierdeur beinvloed is nie. Presiese gegewens 

omtrent die getal afsonderlike lande kon nie tydens die opname verkry word 

nie. Een eienaar bewerk sy eie land tesame met twee van die van sy broers 

wat nog nie in die gebied gevestig is nie boewel bulle woonerwe daar bet. 

Uit die opname blyk dat daar ten minste twaalf afsonderlike lande is (kyk 

Bylae 3, tabel 14). 

2. Bewerking 

Uit tabel 15 (kyk Bylae 3) blyk dat 40 (45%) van die bewerkbare persele 

op die toegewese trustgrond en 4 (33%) van die lande op grond in privaat= 

eiendom tydens die seisoen waarin die opname gedoen is, bewerk is. Van die 

43 persele op die toegewese trustgrond wat nie bewerk is nie, is 25 (58%) 

nie ontbos nie, II (26%) ontbos maar nog nooit bewerk nie en 7 (16%) nie die 

betrokke seisoen bewerk nie boewel dit voorbeen bewerk is. Van die 8 lande 

op die grond in privaateiendom is 3 (37,5%) nie ontbos nie, 4 (50%) nie die 

betrokke seisoen bewerk nie en I (12,5%) die voorafgaande vyf seisoene nie 

bewerk nie weens berbaalde misoeste. 

Die redes waarom bewerkbare persele en lande nie ontbos is nie, is 

die volgende: Op die toegewese trustgrond is een bouer van 'n perseel 

besig om te ontbos, elf is buite die gebied werksaam terwyl slegs bulle 

vrouens en kinders in die gebied woon, een is oorlede en die kroosgroep 

beskik nie oor die fondse om die perseel te ontbos of te laat ontbos nie, 

terwyl die ander twaalf ook 'n gebrek aan fondse aangedui bet. Op die 

grond in privaareiendom bet almal wie se lande nie ontbos is nie, aange= 

dui dat bulle nie oor die fondse beskik om dit te doen of te laat doen nie. 

Die redes waarom bewerkbare persele wat op toegewese trustgrond ontbos 

maar nog nie bewerk is nie, is: gebrekkige fondse in vyf gevalle, afwesig= 

beid van mans uit die gebied in vier gevalle, en geen nodigbeid om die per= 

sele te bewerk nie in twee gevalle. Laasgenoemde rede is die van twee be= 

jaarde wewenaars sander afbanklikes in die" gebied. As redes waarom persele 

en lande nie die betrokke seisoen bewerk is nie, bet ses uit die sewe op die 

toegewese trustgrond en al die betrokkenes op die grand in privaateiendom 

die oorstromings 1 aangedui. Nadat daarop gewys is dat daar met ploegtyd 
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nog geen oorstromings was nie, het een op die toegewese trustgrond aangedui 

dat hy niemand kon kry om betyds te ploeg nie, terwyl al die antler 'n ge• 

brek aan fondse aangedui het. In die oorblywende geval op die toegewese 

trustgrond het die weduweehouer aangedui dat sy niemand kon kry om haar 

perseel vir haar te ploeg nie. 

'n Ontleding van die redes waarom beskikbare grond nie bewerk word nie, 

toon dat gebrekkige fondse en die afwesigheid van mans die vernaamste redes 

is. Gebrekkige fondse en die feit dat niemand gekry kpn word om die ploeg• 

werk te doen nie, dui enersyds op 'n beduidende afhanklikheid van die ploeg 

as akkerbou-implement en andersyds op 'n blykbare gebrek aan onderlinge 

arbeidshulp deur verwante. 

Die feitlike posisie is dus dat op die toegewese trustgrond slegs 65,7 

hektaar of 41% van die 161,1 hektaar toegewese bewerkbare grond die betrokke 

seisoen bewerk is, terwyl 'n verdere 37,35 hektaar of 23% bewerk kon word, 

maar nie bewerk is nie. Op die grond in privaateiendom is slegs 14,4 hek= 

taar of 33% van die 42,2 hektaar toegewese lande bewerk, terwyl 'n verdere 

18 hektaar of 42% bewerk kon word, maar nie bewerk is nie. Die hoe persen= 

tasie toegewese bewerkbare persele op toegewese trustgrond wat nie ontbos 

is nie (58,05 hektaar of 36%) tesame met die grond wat nie bewerk is nie 

(37,35 hektaar of 23%), dui daarop dat selfs 'n faktor soos grondskaarste 1 

nie gebruike soos leen- of deelbewerking noodwendig stimuleer nie. Hieruit 

blyk dat grondskaarste nie die bewerking van die totale bewerkbare oppervlak= 

te beinvloed nie. Die relatief ongunstige mens-grond verhouding op die toe= 

gewese trustgrond2 word enigermate verminder deur mans wat buite die gebied 

werk. 3 Die hoe persentasie lande op die grond in privaateiendom wat nie 

bewerk is nie (28,8 hektaar of 67%) tesame met die afwesigheid van huurbe= 

werking dui daarop dat die eienaars die grond nie primer as '~ ekonomiese 

bate beskou nie. Die relatief gunstige mens-grond verhouding op die grond 

in privaateiendom
4 

is moontlik 'n rede waarom die grond nie hoer benut word 

nie. Hieruit blyk ook dat stamlede nie uitsluitlik op grondbewerking aan= 

gewese is om in 'n leeftog te voorsien nie. 

In hoofstuk 6 is aangedui dat die bewerkingsmetodes op grond wat vir 

woondoeleindes afgesonder is saam met die op bewerkbare grand behandel word5 
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sodat 'n aanduiding van die omvang daarvan vooraf nodig is. Op die toege= 

wese trustgrond is 293 van die 336 woonpersele waarby die opname gedoen is, 

bewerk en 43 nie bewerk nie. Op die grond in privaateiendom is al die be~ 

woonde erwe bewerk. Die redes vir die nie-bewerking van woonpersele op die 

toegewese trustgrond is die volgende: 2 (5%) woonpersele is te klipperig 

vir bewerking en slegs die bewerkbare persele word bewerk; 2 (5%) woonper= 

sele grens aan die perseelhouers se bewerkbare persele en word as 'n eenheid 

bewerk; 1 25 (58%) perseelhouers het hulle minder as 'n jaar voor die opname 

in die gebied gevestig en is of nog met ontbossing besig of kon nie betyds 

ontbos om nog te ploeg nie; 12 (27%) woonperseelhouers het gebrekkige fondse 

aangedui; en 2 (5%) woonperseelhouers het aangedui dat die heinings van die 

woonpersele nie doeltreffend is om diere uit die persele te hou nie en dat 

fondse ontbreek om die heinings te verbeter. Hieruit blyk dat die vernaam• 

ste rede vir nie-bewerking van woonpersele gebrekkige fondse is as diegene 

wat met ontbossing besig is buite rekening gelaat word. Hoewel enkele nie

bewerkers van woonpersele ouderdomspensioen kry, het navrae getoon dat pen= 

sioen as sodanig nie 'n faktor is wat noodwendig die nie-bewerking van pera 

sele tot gevolg het nie. 

In vergelyking met bewerkbare persele en lande word grond wat vir 

woondoeleindes afgesonder is in 'n groter mate bewerk. Hierdie tendens 

hang moontlik saam met die feit dat woonpersele en -erwe groter is as wat 

die geval vroeer by die Tswana was. Dit is verder opvallend dat herhaalde 

misoeste slegs in een geval op die grond in privaateiendom as rede vir die 

nie-bewerking van 'n land aangedui is, 2 terwyl faktore SOOS reenval, erosie 

en onkruidindringing wat in die literatuur oor die Tswana as redes vir die 

nie-bewerking van grond aangedui word, 3 nie uitdruklik as redes aangedui is 

nie. Dit is verder duidelik dat daar by grondbewerking nie op hulp van 

verwante gereken kan word nie, hoewel arbeidshulp tussen verwante in enkele 

gevalle wel voorgekom het. Die gevolg is dat daar grootliks op huurarbied 

gesteun word, veral waar dit aan die nodige implemente en trekdiere ontbreek. 

Hierdie tendens verklaar ook waarom die beskikbaarheid van fondse 'n be= 

langrike faktor by grondbewerking is. Hieruit blyk enersyds 'n verskraling 

van verwantskapspligte, veral ten opsigte van onderlinge arbeidsverlening 

tussen verwante, en andersyds 'n mate van ekonomiese spesialisasie. 

1. Supra 130 
2. Supra 131 
3. Supra 121 



134 

3. Ploeg- en plantmetode 

Teen voorgaande agtergrond kan die metodes van grondbewerking onder 

die loep geneem word. Al die grond is deur middel van 'n ploeg met behulp 

van 'n trekker of trekdiere bewerk (kyk Bylae 3, tabel 16). Uit tabel 16 

blyk ten eerste die hoe mate waarin op 'n gehuurde trekker of op gehuurde 

trekdiere gesteun word. Hierdie verskynsel bring mee dat die meeste grond= 

bewerkers hul moet skik na 'n tyd wat vir die ondernemers van die ploegwerk 

gelee is sodat die beplanning van aktiwiteite bemoeilik word en die vroee 

lentereens nie altyd ten volle benut kan word nie. Dit veronderstel ook 

die beskikbaarheid van geld om die ploegwerk te laat doen. Op die toegewese 

trustgrond is die gemiddelde koste om 'n trekker te huur om te ploeg R6,00 

per woonperseel en Rl0,00 per hektaar of gedeelte daarvan per bewerkbare 

perseel, terwyl dit in geval van trekdiere gemiddeld R4,00 per woonperseel 

en R7,50 per hektaar of gedeelte daarvan per bewerkbare perseel is. Op die 

grond in privaateiendom word woonerwe teen gemiddeld R5,00 met 'n trekker en 

R3,00 met donkies bewerk, terwyl al die lande om 'n deel van die oes deur 

trekkereienaars bewerk word. Die feit dat die gemiddelde koste om 'n woon= 

erf met 'n trekker te ploeg op grond in privaateiendom laer is as op die 

toegewese trustgrond kan verklaar word uit die feit dat almal van een trek= 

kereienaar gebruik gemaak het teen R5,00 per erf wat ook die laagste tarief 

op die toegewese trustgrond is waar die tarief tussen R5,00 en R7,00 wissel. 

Die bewerking van grond met behulp van donkies op die grond in privaateien= 

dom is goedkoper as op die toegewese trustgrond omdat die werk deur een van 

die mede-eienaars onderneem is, ofskoon die tarief nie laer as die laagste 

tarief op die toegewese trustgrond is nie. 

Geen betroubare inligting kon oor die bron van die geld verkry word 

nie. Op die toegewese trustgrond wil dit voorkom of verwante van perseel= 

houers wat buite die gebied werk die vernaamste bron is. Dit het ook ge= 

blyk dat afwesige kinders wie se kinders by verwante in die gebied inwoon 1 

tot die geld vir die bewerking van persele hydra. Verwantskap is dus wel 

'n bron om middele te bekom en dui daarop dat onderlinge hulpverlening tus= 

sen verwante in die vorm van arbeid vervang is deur hulpverlening in die 

vorm van lewering van geld. Hierdie tendens blyk ook uit die feit dat per= 

seelhouers" eers 'n verwant wat oor 'n trekker of trekdiere beskik, nader om 

die ploegwerk te doen teen vergoeding, dit wil se 'n verwant te huur. In= 

dien dit nie moontlik is nie, word 'n bekende gevra om die werk te doen. 

1. Supra 20 



135 

In vergelyking met die Ngwaketse van die Manyana-gebied in Botswana 

is gebruike soos 11om hande in te sit" (go tsenya mabogo) of om vir naby

verwante te ploeg, nie teengekom nie. 1 Op die toegewese trustgrond is wel 

enkele gevalle van 11 saamploeg" (go lema nunogo) 2 gevind waar twee of meer 

persone hul implemente en trekdiere saamvoeg om te ploeg. Aangesien die 

persele relatief klein is, kan dit maklik binne 'n dag en woonpersele selfs 

gouer omgeploeg word sodat daar nie probleme ontstaan omtrent wie se p~r= 

seel eerste bewerk moet word nie. Gewoonlik word eers die woonpersele en 

daarna die bewerkbare persele geploeg. Eienaars van trekdiere en imple= 

mente wat saamwerk, help ook om die werk op die ander bydraers se persele 

af te handel. In die opname het hierdie 11 saamwerkers" almal aangedui dat 

hulle met hul eie trekdiere ploeg en eers nadat 'n opmerking gemaak is oor 

die getal trekdiere wat hulle besit, het hulle aangedui dat hulle met ander 

saamwerk. Hierdie gevalle word in tabel 16 aangedui onder diegene wat met 

hul eie trekdiere ploeg aangesien die gebruik tot trekdiere beperk is en 

aangesien hulle self aangedui het dat hulle met hul eie trekdiere ploeg. 

In hierdie gevalle blyk verwantskap nie 'n duidelike rol te speel nie en 

rus die gebruik eerder op praktiese oorweginge. Daar is ook enkele gevalle 
3 van leen teengekom. 

Anders as op die toegewese trustgrond en die Ngwaketse van die Manyana

gebied is daar op die grond in privaateiendom sprake van deelbewerking ten 

opsigte van lande. Die rede waarom eienaars verkies om lande om 'n deel te 

laat bewerk eerder as om 'n trekker te huur, is die feit dat dit geen direk= 

te koste meebring nie. Die trekkereienaar bewerk die grond en verskaf die 

saad, terwyl die grondeienaar die grond verskaf en ook arbeid waar dit 

nodig mag wees. 'n Verdere voordeel is dat die trekkereienaar nie onnodig 

uitstel om die werk te doen nie weens sy persoonlike belang daarby. Hier= 

die gebruik dui daarop dat grond as 'n bron gesien word om implemente en 

arbeid te bekom. 

Uit tabel 16 blyk verder dat daar in hoe mate op meganiese bewerking 

van grond gesteun word soos die hoe gebruik van die trekker en die ploeg 

aandui. Dit blyk ook dat daar meer van donkies as osse as trekdiere gebruik 

. gemaak word. In terme van energie-aanwending is daar dus 'n duidelike oor= 
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Uit bogenoemde gegewens blyk dus dat die ploeg 'n aanvaarde akkerbou

implement is. Die aanvaarding daarvan bet ook ander kultuurveranderinge 

meegebring. In die eerste plek bet dit 'n nuwe funksie aan beeste en later 

ook aan veral donkies gegee wat as trekdiere gebruik word we.lke funksie 

gaandeweg de~r die trekker, 'n verdere innovasie, vervang word. In die · 

tweede plek bet dit die arbeidsverdeling tussen man en vrou beinvloed so= 

dat die man 'n groter aandeel in die akkerbou-aktiwiteite as vroeer verkry, 

aangesien die vrou nie met beeste mag werk nie. Die aanvaarding van die 

trekker bet 'n mate van arbeidspesialisasie meegebring met 'n gevolglike 

verdere invloed op die man se aandeel in die akkerbou en ook in die af• 

nemende funksie van verwante ten aansien van arbeidshulp. Die gebruik van 

die ploeg, die trekker en trekdiere het ook die gebruik van geld as kapi= 

taalmiddel gestimuleer, wat weer aan verwante 'n nuwe funksie as kapitaal= 

voorsieners eerder as arbeidshulp gee. 

Die tydstip wanneer die grond bewerk word en die ploegdiepte is be= 

langrike faktore by grondbewerking wat 'n invloed op die opbrengs van die 
..., •• 3 d" 1 ° I d" grond kan he. Soos vroeer neem 1e p oegse1soen n aanvang na 1e eerste 

goeie lentereens. Blykens die opname het die ploegwerk die betrokke sei= 

soen teen die middel van November begin en op die grond in privaateiendom 

tot die middel van Januarie en op die toegewese trustgrond tot die einde van 

Januarie geduur. Die korter periode op die grond in privaateiendom kan toe= 

geskryf word aan die kleiner totale grondoppervlakte wat bewerk word asook 

aan die deelbewerking van lande. In die reel word eers die woonpersele en 

-erwe en daarna die bewerkbare persele en lande geploeg. Die eertydse 

reenseremonies wat die ploegseisoen voorafgegaan het, 4 het verval5 ofskoon 

daar in verskeie kerke en deur geloofsgenootskappe 'n Sondag afgesonder word 

om vir reen en 'n goeie seisoen te bid. 6 Die eienaars van grond in privaat= 

eiendom doen mee aan hierdie gebede op die toegewese trustgrond. Op die 

1. Supra 120 
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toegewese trustgrond kondig die stamhoof nie meer die seisoen vir bewerking 

aan nie1 wat daarop dui dat die stamhoof se betrokkenheid by akkerbou-aktiwi= 

teite afgeneem bet. Op die grond in privaateiendom bet owerheidsbetrokken= 

heid by akkerbou-aktiwiteite verval weens die betrokke grondbesitstelsel. 2 

In teenstelling met die Kwena van Hebron3 bewerk stamlede nie meer die stam• 

hoof se lande nie sodat die gebruik om eers die stamhoof se lande te ploeg 

alvorens die eie lande bewerk kan word, verval bet. 

Die ploegdiepte wissel tussen 15 cm. en 20 cm. In die .algemeen kan 

gestel word dat die ploegdiepte vlakker is waar met behulp van trekdiere en 

dieper is waar met behulp van 'n trekker geploeg word. Die tipe ploeg wat 

gebruik word, varieer van 'n eenskaarploeg in die gevalle waar met osse ge= 

ploeg word na 'n tweeskaarploeg waar met donkies geploeg word tot 'n drie= 

skaarploeg of 'n skottelploeg waar met 'n trekker geploeg word. Uit navrae 

bet geblyk dat sowel ploegdiepte as die tipe ploeg wat gebruik word nie be= 

langrik geag word nie waaruit 'n mate van onkunde blyk. Ploegdiepte word 

ook nie met vogbewaring in verband gebring nie wat daarop dui dat die im= 

plement aanvaar is sonder die gepaardgaande filosofie in verband met die 

gebruik daarvan. 

Wat die plantmetodes betref, blyk uit tabel 17 (kyk Bylae 3) dat onder= 

skei kan word tussen planting per hand en meganiese planting. Planting per 

hand kan verder verdeel word in die saaimetode en die metode om saad in rye 

agter die ploeg met die hand in die ploegvoor te plant (die handrymetode). 4 

Meganiese planting kan weer onderskei word volgens die wyse waarop die 

planter getrek word (kyk Bylae 3, tabel 18). Uit tabel 17 blyk dat planting 

per hand (56%) meer as meganiese planting van saad (44%) voorkom, dat daar 

in d·ie algemeen 'n voorkeur aan planting in rye (60%) bo die saaimetode (40%) 

is, 5 en dat die gebruik van die planter as akkerbou-implement (44%) beduidend 

is in teenstelling met die Kwena van Hebron. 6 As die verskil in grondbesit= 

stelsel in ag geneem word, blyk dat meganiese saadplanting in groter mate 

op die toegewese trustgrond (44,1%) as op die grond in privaateiendom (35,7%) 

voorkom wat op 'n hoer mate van plantmeganisasie op die toegewese trustgrond 

dui. Dit blyk ook dat daar op die toegewese trustgrond 'n beduidende voor= 
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keur aan saadplanting in rye (60,4%) bo die saaimetode (39,6%) is, terwyl 

die voorkoms van planting in rye (50%) teenoor die saaimetode (50%) op die 

grond in privaateiendom nie 'n bepaalde voorkeur aandui nie. Dit blyk ver= 

der dat die handrymetode hoofsaaklik tot die toegewese trustgrond beperk is 

waar dit oorwegend op die woongrond voorkom. Die rede hiervoor is waar• 

skynlik die kleiner oppervlakte van die woonpersele teenoor die van bewerk= 

bare persele. 

Die vraag of bogenoemde verskille saamhang me·t 'n bepaalde grondbesit= 

stelsel is gekompliseerd. Op die oog af is daar geen direkte verband nie, 

want op sowel die toegewese trustgrond as die grond in privaateiendom bet 

grondbewerkers ten opsigte van plantmetodes volkome vryheid. Daar is ook 

nie 'n verskil in die relatiewe beskikbaarheid van implemente en trekdiere 

op die toegewese trustgrond (10%) in vergelyking met die grond in privaat= 

eiendom (10%) nie. Die verskille kan ook nie sander meer aan 'n konserwa• 

tiewer houding op die grond in privaateiendom teenoor meganisasie in die 

algemeen gewyt word nie, want die saaimetode is juis 'n gevolg van die aan• 

vaarding van die ploeg as akkerbou-implement. 1 Dit kan moontlik saamhang 

met die grater mate van aanvaarding van die planter as akkerbou-implement 

soos weerspieel in die hoer gebruiksfrekwensie daarvan op die toegewese 

trustgrond in vergelyking met die grond in privaateiendom. Dit is ook 

moontlik dat die hoer mate van meganisasie en die gebruik van 'n "weten• 

skapliker" plantwyse op die toegewese trustgrond teenoor die grond in pri= 

vaateiendom saamhang met die hoer bevolkingsdruk2 en gevolglik met rela= 

tiewe grondskaarste. In die mate wat 'n bepaalde grondbesitstelsel dus 

met bevolkingsdruk saamhang, in daardie mate hou die verskil in plantmetodes 

en -wyses onregstreeks met die grondbesitstelsel verband. Daar is egter 

aangedui dat 'n bepaalde grondbesitstelsel nie noodwendig 'n hoer bevol= 

kingsdigtheid as 'n ander stelsel veronderstel nie. 3 

Die redes waarom 'n bepaalde plantmetode gevolg word, is betekenisvol 

op die vlak van kennis en houdinge. As redes waarom die saaimetode gebruik 

word, is die onbeskikbaarheid van 'n planter en 'n gebrek aan fondse om 'n 

planter te huur, aangedui. Hieruit blyk dus dat daar nie 'n weerstand teen 

die gebruik van 'n planter en, bygevolg, teen meganisasie as sodanig is nie. 

Die gemiddelde tarief om 'n planter te huur wat deur 'n trekker getrek word, 

1 • Supra 120, 121 
2. Supra 33 
3. Supra 95 
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is R2,50 per woonperseel of -erf en R3,50 per hektaar of gedeelte daarvan 

per bewerkbare perseel of land. Waar die planter deur trekdiere getrek 

word, is die gemiddelde tarief Rl,50 per woonperseel of -erf en R2,50 per 

hektaar of gedeelte daarvan per bewerkbare perseel of land. As in gedag• 

te gehou word dat daar relatief min implemente en trekdiere beskikbaar is 

sodat die meeste op huur aangewese is, blyk die redes van 'n praktiese aard 

te wees. Daar is reeds op ~ie nadele van die saaimetode gewys. 1 In die 

opname is di~ feit dat die saaiwerk di~.latere oeswerk bemoeilik as die 

enigste nadeel aangedui. Hieruit blyk dus 'n mate van onkunde omtrent die 

rol en belangrikheid van eweredige plantspasiering en die korrekte plant= 

diepte vir 'n hoer opbrengs. 

As redes waarom die handrymetode gebruik word, is aangedui dat dit 

die nadeel van die saaimetode in verband met die oeswerk uitskakel sonder 

die direkte koste-implikasies wat die huur van 'n planter inhou. Die hand• 

rymetode word dus beskou as 'n alternatief vir die gebruik van 'n planter, 

terwyl dit eerder 'n aanpassing van die vroeere plantmetode2 en dus 'n ge• 

volg van die aanvaarding van die ploeg as akkerbou-implement is. In enkele 

gevalle is aangedui dat planting in rye ook die skoffelwerk vergemaklik. 

Die nadele van die handrymetode is oneweredige plantspasiering wat moeilik 

met die hand gekontroleer kan word en die feit dat saad ploegdiepte ge= 

plant word. Die gevolg is dat die saad op die harde grondvlak van die 

ploegvoor geplant word wat weer die ontkieming daarvan en die ontwikkeling 

van die wortelstelsel van plante beinvloed. Vog word in die los grond, en 

nie op die harde ploegvoor nie, bewaar. Plantwortels neig om op die ploeg= 

voor eerder horisontaal as vertikaal te ontwikkel sodat plante maklik omval 

in gevalle van sterk wind, baie reen en wanneer koppe, in die geval van 

mielies en sonneblomme, ontwikkel. Diegene wat die handrymetode gebruik, 

het egter aangedui dat die metode geen nadele inhou nie. Hieruit blyk dus 

ook 'n mate van onkunde omtrent die verband tussen plantspasiering, vogbe= 

waring, plantdiepte, 'n goeie wortelstelsel en 'n hoer opbrengs. 'n Hoer 

opbrengs veronderstel 'n groter benutting van die grond. 

As redes waarom 'n planter gebruik word om saad te plant, is aangedui 

dat dit hande-arbeid verminder en skoffel- en oeswerk vergemaklik. Geen 

melding is van eweredige plantspasiering en egale plantdiepte en, bygevolg, 

1. Supra 120 
2. Supra 120 



140 

beter ontkieming van saad gemaak nie. Hieruit blyk dat die neiging tot 

plantmeganisasie op praktiese oorweginge eerder as die strewe na 'n hoer 

opbrengs per grondeenheid berus. Die stimulus tot meganisasie is dus eer= 

der gerief as die eis tot hoer produksie. Dit sou 'n oorvereenvoudiging 

wees om te beweer dat diegene wat 'n planter gebruik 'n progressiewer hou= 

ding tot grondbewerking openbaar as diegene wat dit nie gebruik nie. Die= 

gene wat nie 'n planter gebruik nie, het almal aangedui dat hulle dit sou 

gebruik as een beskikbaar is en hulle die huur daarvan kon bekostig. Die 

gebruik van die planter dui ook daarop dat die implement sonder die gepaard= 

gaande (ilosofie daarvan aanvaar is. 

'n Vergelyking tussen ploeg- en plantmetode (kyk Bylae 3, tabel 18) 

toon dat die planter slegs in 43,8% van die gevalle gebruik word teenoor 

die 100% van die ploeg. Waar die trekker in 72,3% van die gevalle gebruik 

word om te ploeg (Bylae 3, tabel 16), word dit slegs in 27,9% van die geval= 

le saam met 'n planter gebruik. Waar trekdiere in 28,1% van die gevalle by 

die ploeg gebruik word (Bylae 3, tabel 16), word dit slegs in 15,9% van die 

gevalle saam met die planter gebruik. Beplanting per hand (saai en handrye) 

kom in 56,2% van die gevalle voor. Hieruit blyk dat die trekker, trekdiere 

en die planter minder by die plant van saad gebruik word as die trekker, 

trekdiere en die ploeg by die omploeg van grond. Hieruit volg dat meganisa= 

sie nog nie tot dieselfde mate by beplanting as by die omploeg van grond 

ingetree het nie. Dit blyk ook dat die saaimetode (40,1%) die grootste en= 

kele kategorie van beplanting is. 

4. Bemesting 

Wat bemesting betref, toon tabel 19 (kyk Bylae 3) dat bemesting slegs 

in 19,6% van die gevalle voorkom. Kunsmis word slegs in 4,9% van die ge= 

valle as bemestingstof gebruik. As rede waarom kunsmis nie in hoer mate 

gebruik word nie, is 'n gebrek aan fondse aangedui. Uit die opname blyk 

dat kunsmis slegs op die toegewese trustgrond gebruik word. Daar skyn 'n 

voorkeur te wees vir kunsmis wat gekorrel is omdat dit maklik met die hand 

toegedien kan word. Die kunsmis word met die hand gesaai voordat geploeg 

word en bring mee dat dit ondergeploeg word en nie maklik deur die gewasse 

benut kan word nie. Die hoeveelheid kunsmis wat toegedien word, blyk oor 

die algemeen laag te wees. In een geval was dit ongeveer 5 kg. per 0,3 

hektaar en in 'n ander geval ongeveer 25 kg. per hektaar. In nog 'n geval 

het 'n man wat by 'n kunsmismaatskappy werk, grondmonsters geneem van sy 

woonperseel en van twee ander woonpersele wat hy bewerk, dit laat ontleed 

en volgens aanbevelinge die regte kunsmis teen ongeveer 150 kg. per 1,2 
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hektaar gebruik. Uit die gebruik van kunsmis blyk dus 'n hoe mate van on= 

kunde oor die hoeveelheid kunsmis wat per oppervlakte-eenheid en oor die 

tipe kunsmis wat toegedien behoort te word. Die meeste perseelhouers het 

aangedui dat kunsmis .,sterk" is en dat dit nie nodig is om baie toe te dien 

nie. Daar kon egter nie vasgestel word of daar bo alle twyfel 'n magiese 

werking aan kunsmis toegeskryf word nie. Die feit dat kunsmis wel gebruik 

word, is egter betekenisvol op die vlak van verandering. 

Die graad V?n gebruik van dieremis soos in tabel 19 (Bylae 3) aangedui, 

is enigermate misleidend want op die toegewese trustgrond het slegs 10 (22%) 

die hele woonperseel en 1 (33%) die hele bewerkbare perseel bemes. Op die 

grond in privaateiendom het slegs 1 (50%) sy hele woonerf bemes. In al die 

ander gevalle is slegs die sogenaamde swak kolle wat gedurende die vooraf= 

gaande seisoen voorgekom het, bemes. Die tipe dieremis sluit bees-, bok-, 

skaap-, donkie- en hoendermis in. Dieremis word met behulp van 'n graaf 

oor die grond gestrooi. Daar blyk 'n algemene weerstand teen die gebruik 

van dieremis as bemestingstof te wees omrede dit tot onkruidindringing 

1 "d" 1 b 1 k ' 1 d" • d" b aan ei 1ng gee en, ygevo g, tot meer wer op n ater sta 1um in 1e e= 

werkingsiklus. Hierdie weerstand berus eerder op 'n praktiese as 'n kul= 

turele oorweging. In enkele gevalle waar dieremis beskikbaar was maar nie 

gebruik is nie, is 'n gebrek aan vervoermiddele as rede aangedui ofskoon 

die meeste die nadeel van onkruidindringing beklemtoon het as rede waarom 

die mis nie gebruik word nie. Daar is tans geen kulturele bepaling wat 

die gebruik van mis uit die beeskraal belet of verhinder nie, weens die 
2 aanvaarding van 'n gemeenskaplike begraafplaas. 

Die redes vir die hoe voorkoms van nie-bemesting (Bylae 3, tabel 19) 

is 'n gebrek aan fondse om kunsmis te koop, geen dieremis beskikbaar nie, 

onkruidindringing as gevolg van dieremis en onbeskikbaarheid van vervoer• 

middele om beskikbare dieremis te karwei. Die sterk klem wat op onkruid= 

indringing weens die gebruik van dieremis geplaas word, dui op 'n weer= 

stand om dieremis te gebruik ten spyte van die vroeere en huidige gebruik 

dat diere die stoppellande gedurende die winter bewei waardeur onkruidin= 

dringing bewerkstellig kan word. Daar is dus 'n duidelike voorkeur aan 

kunsmis bo dieremis as bemestingstof. Sonuniges wat die betrokke seisoen 

nie bemes bet nie, bet aangedui dat hulle vorige seisoene wel bemes het 

maar nie daarmee volhou nie omdat die opbrengs die betrokke seisoene nie 

1. Vgl. ook Redelinghuys 1968 154 
2. Supra 106 
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Uit die opname bet duidelik geblyk dat bemesting van grond nie nood• 

saaklik geag word nie. Daar is dus 'n hoe mate van onkunde omtrent die 

belangrikheid en noodsaaklikheid van bemesting, veral ten opsigte van 

grondbewaring. In die meeste gevalle is aangedui dat die grond nog 11reg" 

of "vet", dit wil se vrugbaar, is ten spyte van 'n dalende opbrengs oor 

die jare been. Ofskoon 'n dalende opbrengs nie slegs aan nie-bemesting 

van grond gewyt kan word nie, is laer opbrengste feitlik sender uitsonde• 

ring aan faktore soos reenval (laat, min, geen of te veel) en swak saad 

toegeskryf terwyl die opvatting dat die grond nog goed en 11vet" is in alle 

gevalle gehandhaaf is. -Oaar blyk dus 'n kontinuering te wees van die 
1 vroeere beskouing van grond as 'n konstante gegewe. In die algemeen kan 

dus gestel word dat bemesting nie 'n aanvaarde komponent van grondbewer• 

king is nie. 2 Waar dit wel voorkom, word voorkeur aan kunsmis bo dieremis 

gegee en word dit wel met hoer opbrengs, maar nie met grondbewaring nie, 

in verband gebring. 

As bemesting met grondbesitstelsel in verband gebring word (Bylae 3, 

tabel 19), blyk dat kunsmis glad nie as bemestingstof op die grond in pri= 

vaateiendom gebruik word nie teenoor 'n 5%-gebruiksfrekwensie op die toe= 

gewese trustgrond. Wat dieremis betref, blyk daar nie 'n beduidende ver= 

skil in die gebruik daarvan te wees nie, naamlik 'n voorkoms van 14,3% op 

die grond in privaateiendom teenoor 14,6% op die toegewese trustgrond. 

Die afwesigheid van die gebruik van kunsmis op die grond in privaateiendom 

dui nie op 'n konserwatiewer houding by die eienaars teenoor stamlede op 

die toegewese trustgrond nie, maar moet waarskynlik toegeskryf word aan 

die feit dat eienaars van privaatgrond oor die algemeen nie so welgesteld 

is as diegene op die toegewese trustgrond nie. Eienaars van privaatgrond 

bet die meeste van hul geld vir die aankoop van die grond gebruik. Dit is 

wel moontlik dat die gebruik van kunsmis op die toegewese trustgrond 'n 

gevolg is van die hoer bevolkingsdruk op die toegewese trustgrond in ver= 

gelyking met die grond in privaateiendom. 3 Die relatiewe grondskaarste 

as gevolg van die hoer bevolkingsdruk kan intensiewer grondbewerking tot 

gevolg he, luidens die Boserup-beginsel. 4 

1. Supra 59 
2. Vgl. ook Redelinghuys 1968 154 
3. Supra 33 
4. Supra 5, l l 4 
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5. Gewasse en saad 

Die gewasse wat verbou word, is mielies, sonneblom, groente, suiker= 

bone, graansorghum, grondbone en koljander. Die groente wat verbou word, 

is pampoen, patats, aartappels, kool en in 'n mindere mate ook tamaties en 

groenbone. Tabel 20 (kyk Bylae 3) toon dat mielies en sonneblom die ver= 

naamste gewasse is wat verbou word. Dit blyk ook dat sonneblom en groente 

hoofsaaklik saam met mielies op dieselfde stuk grond verbou word. Verder 

blyk dat groente hoofsaaklik op woongrond verbou word. Mielies en groente 

word hoofsaaklik vir eie gebruik verbou. Op een woonperseel op die toege= 

wese trustgrond is aartappels op sowat die helfte van die perseel verbou. 

In hierdie geval is geregistreerde moere gebruik en die grond teen ongeveer 

50 kg. kunsmis per 0,3 hektaar hemes. Die opbrengs was 63 x 15 kg. aartap= 

pels (kyk ook Bylae 3, tabel 9). Die grootste gedeelte hiervan is in die 

stamgebied verkoop. 

Sonneblom word op bewerkbare persele en lande as kontantgewas en op 

woonpersele en -erwe as pluimveekos verbou. Waar mielies en sonneblom op 

woongrond verbou word, word die sonneblom tussen die mielierye geplant. 

Op bewerkbare grond word sonneblom afsonderlik van mielies op 'n af sonder~ 

like deel van die grond verbou. Die rede vir hierdie verskil is waarskyn= 

lik die doel waarvoor die sonneblom verbou word. In die een geval op die 

toegewese trustgrond waar suikerbone die eerste keer geplant is, is die 

perseel oorstroom en geen oes gemaak nie sodat 'n afleiding omtrent die 

geskiktheid daarvan in die betrokke gebied nie gemaak kan word nie. Dit 

was ook die eerste jaar dat koljander as winter- en kontantgewas op die 

toegewese trustgrond aangeplant is (kyk Bylae 3, tabel 20). In twee van 

die drie gevalle is geen gewasse tydens die voorafgaande somerseisoen ver= 

bou nie weens die oorstromings. In die ander geval is sonneblom tydens 

die somer geplant wat weens die oorstromings geen oes gelewer het nie. 

Dit is nie bekend watter mate van sukses met hierdie gewas behaal is nie 

ofskoon dit onder besproeiing suksesvol op nabygelee plase in die Republiek 

van Suid-Afrika verbou word. Dit wil egter voorkom of die oorstromings 

tydens die somerseisoen winterverbouing van gewasse gestimuleer het. 

Winterverbouing van gewasse kom nie op die grand in privaateiendom voor 

nie. 

Dit is te betwyfel of wintergewasse sander besproeiing suksesvol ver= 

bou kan word, aangesien die wintermaande in die gebied relatief droog is. 1 

1. Supra 28-29 
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Die relatiewe gunstige ligging van bewerkbare persele en lande op of na 

aan die rivie~e 1 maak besproeiing 'n moontlikheid. Op die grond in pri= 

vaateiendom is die lande vroeer uit 'n dam in die Thulanerivier besproei. 2 

Die vroeere damwal is egter op die suidelike grens van die gebied sodat die 

water op die aangrensende privaatplaas sal opdam as die wal herstel sou 

word. Dit veronderstel samewerking tussen die mede-eienaars en die eie= 

naars van die aangrensende plaas. Die herstel van die damwal bring ook 

die koste-aspek ter sprake. 'n Alternatief is direkte besproeiing uit die 

rivier met behulp van pompe. Die Thulanerivier is egter nie standhoudend 

nie3 sodat hierdie alternatief nie veel moontlikhede bet nie. 

Op die toegewese trustgrond is die alternatiewe ook direkte besproei= 

ing uit die Groot Maricorivier of 'n dam. Direkte besproeiing veronderstel 

pompe wat in die rivier aangebring word en besproeiingspype wat 'n groot 

kapitale uitleg vereis. Dit is te betwyfel of sodanige projek op indivi= 

duele basis aangepak kan word, veral as die grootte van bewerkbare persele 

in ag geneem word. Die uitvoerbaarheid van so 'n projek op 'n stambasis is 

'n verdere moontlikheid, maar dit is 'n vraag of die rivier voldoende water 

gedurende die wiritermaande sou he om al die bewerkbare persele onder be= 

sproeiing te plaas. Die beskikbaarheid van water word 'n sterker en selfs 

'n deurslaggewende faktor as in gedagte gehou word dat die Groot Marice= 

rivier ongeveer 30 kilometer ten suide van die stamgebied opgedam is (kyk 

Kaart 2) en dat daar ook ander stamme ten suide van die stamgebied aan die 

rivier woon. Souder om enigsins op oorweginge van 'n geografiese, tegniese 

en ekonomiese aard in te gaan, kan gestel word dat die stam nie self die 
4 rivier in die stamgebied kan opdam nie aangesien dit die tekort aan grond 

verder sou vergroot deurdat waardevolle oewergrond onder water sou kom. 

Dit is derhalwe te betwyfel of besproeiing op die grond in privaateiendom 

en op die toegewese trustgrond deur die stam of individuele stamlede 'n 

lewensvatbare moontlikheid is. 

Die verbouing van wintergewasse bring ook die vraag van winterbewer= 

king na vore. Die bewerking van ongeveer 7,5% van die bewerkbare persele 

op die toegewese trustgrond gedurende die winter waarin die opname gedoen 

is, kan grootliks gewyt word aan die voorafgaande swak somerseisoen waar= 

1. Supra 128-129 
2. Supra 29 
3. Supra 29 
4. Supra 34 
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tydens die meeste bewerkbare persele en lande oorstroom is en geen op• 

brengs gelewer bet nie. Dit was die eerste jaar dat die persele tydens 

die wintermaande bewerk is. Hoewel geen navrae hieroor ten opsigte van 

woonpersele en -erwe gedoen is nie, is waargeneem dat ongeveer 6% van die 

woonpersele op die toegewese trustgrond die winter omgeploeg is. Navraag 

by enkele van diesulkes dui daarop dat dit gedoen word om vroeg in die 

somer, na die eerste reens, te plant. Daar is geen stamverbod teen be= 

doelde gebruik nie. Die navrae bet getoon dat oorweginge soos die bekam= 

ping van peste wat in die grond oorwinter en onkruidbeheer geen rol speel 

nie. Daar kan dus gestel word dat winterbewerking nie 'n algemene gebruik 

is nie en dat daar 'n hoe mate van onkunde omtrent die voordele daarvan is. 

Hoewel winterbewerking van grond nie 'n innovasie is nie, dui dit op 'n 

verandering sedert die aanvaarding van die ploeg as akkerbou-implement. 1 

Die toenemende gebruik van trekkers (kyk Bylae 3, tabel 16) het waarskyn= 

lik 'n invloed hierop, hoewel waargeneem is dat donkies ook gebruik word 

om die grond in die winter te bewerk. 

Uit tabel 20 (kyk Bylae 3) blyk ook dat daar op die toegewese trust= 

grond 'n groter verskeidenheid van gewasse as op die grond in privaateien= 

dom verbou word. Hieruit wil dit voorkom of geen ander gewasse as mielies 

en sonneblom op die grond in privaateiendom oorweeg of op die proef gestel 

word nie. Navrae het laat blyk dat die opbrengste die vorige vier sei= 

soene oor die algemeen swak was. Die hoe risiko verbonde aan eksperimente 

met nuwe somergewasse onder hierdie omstandighede verklaar moontlik waarom 

nuwe gewasse nie op die proef gestel word nie. Dit verklaar egter nie 

waarom wintergewasse nie oorweeg is nie ofskoon die afwesigheid van winter= 

bewerking op die grond in privaateiendom en die koste verbonde aan die be= 

werking van grond moontlike faktore in hierdie verband is. 

Die verbouing van wintergewasse en die aanplanting van veral mielies 

en sonneblom veronderstel 'n mate van gewasrotasie. Uit navrae het geblyk 

dat hierdie gebruike eerder op praktiese oorweginge berus as dat dit doel= 

bewuste of beplande rotasie is of dat hierdie gebruike met grondbewaring 

in verband gebring word. Daar is dus ten opsigte van gewasrotasie 'n hoe 

mate van onkunde. 

1. Supra 123 
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Gewasverbouing as 'n wyse van grondbenutting hou ook met saadseleksie 

verband. Seleksie van saad veronderstel nie alleen beter saad met die oog 

op 'n hoer opbrengs nie, maar ook saadvarieteite wat vir die besondere geo• 

grafiese omstandighede geskik is. Die bron van saad wat geplant is tydens 

die seisoen waarin die opname gedoen is, word in tabel 21 (Bylae 3) aange• 

dui. Uit tabel 21 blyk dat saad hoofsaaklik uit eie bronne of van verwante 

afkomstig is. Saad uit eie bronne en saad wat van verwante verkry word, 

word feitlik uitsluitlik uit die opbrengs van die vorige seisoen geneem. 

Genoemde bronne voorsien dus in ongeveer 75% van die·saadbehoefte. Saad 

wat by die winkel of landboukooperasie gekoop word, is nie noodwendig ge= 

sertifiseerde saad nie; trouens, die ondersoek bet getoon dat daar nie tus• 

sen gesertifiseerde en ander saad onderskei word nie. Saad wat by die winkel 

of landboukooperasie gekoop word, word nie as saad nie, maar as pluimveekos 

(sonneblom) en vir huishoudelike gebruik (mielies) gekoop en die saad word 

dan uit hierdie bron uitgesoek. Daar is wel enkele gevalle waar van geser= 

tifiseerde saad gebruik gemaak is en wel in die geval van die aartappel= 

moere, 1 en die koljander- en suikerbonesaad wat by 'n Asier-handelaar op 

Straatsdrift2 gekoop is. Daar kan dus gestel word dat die gehalte van saad 

oor die algemeen swak is soos by die Kwena van Hebron. 3 Dit wil derhalwe 

voorkom of goeie saad, saadvarieteite en hoer opbrengs nie met mekaar in 

verband gebring word nie wat 'n mate van onkunde weerspieel. Die gebruik 

van swak saad dui dus op 'n onderbenutting van beskikbare bewerkbare grond. 

Uit tabel 21 (kyk Bylae 3) blyk ook dat verwante geen rol speel as 

saadvoorsieners op die grond in privaateiendom nie. Hierdie verskynsel kan 

moontlik toegeskryf word aan die betrokke grondbesitstelsel wat individua= 

lisme beklemtoon. Dit kan moontlik ook saamhang met die standpunt van pri= 

vaateienaars dat slegs die oudste seun grond kan erf en dat die ander kin= 

ders grond op die toegewese trustgrond moet bekom4 waardeur die onderlinge 

verhoudinge tussen verwante enigermate beinvloed kan word. 

In teenstelling met die vroeere gebruik by die Tswana5 word saad nie 

op 'n gemeenskaplike basis magies behandel nie. Op die toegewese trust• 

grond het niemand aangedui dat hulle hul saad op magiese of rituele wyse 

behandel voordat dit geplant word nie ofskoon sommiges aangedui bet dat 

1. Supra 143 
2. Supra 27 
3. Redelinghuys 1968 152 
4. Supra 86-87 
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hulle van stamlede bewus is wat dit wel doen. Op die grond in privaateien• 

dom het een persoon aangedui dat hy sy saad met water besprinkel en dat 

hierdie handeling met gebede vir 'n goeie oes gepaard gaan. Op die toege= 

wese trustgrond en die grond in privaateiendom het 'n hele aantal persone 

aangedui dat hulle gebede oor die saad doen voor die saad geplant word. 

Andere het aangedui dat hulle wel om 'n goeie oes bid, maar nie noodwendig 

voor of uitsluitlik wanneer die saad geplant word nie. Hieruit blyk dat 

die gemeenskaplike behandeling van saad in onbruik geraak het. Magiese 

saadbehandeling kom wel op individuele basis voor en gaan met rituele ge= 

paard. Geen inligting kon egter oor die onderskeie metodes van individuele 

saadbehandeling verkry word nie. Oor hierdie faset was daar 'n mate van 

terughoudendheid wat moontlik toegeskryf kan word aan die mate van kerste= 

ning wat reeds ingetree het.
1 

In hierdie opsig is daar 'n duidelike neiging 

tot individualisering op magies-religieuse gebied. 

6. Skoffel, oes en opbrengs 

Bewerkte grond word slegs eenkeer per seisoen geskoffel. Die skoffel= 

metodes asook die mate waarin geskoffel word, word in tabel 22 (kyk Bylae 3) 

aangedui. Die hoe persentasie van bewerkbare persele op die toegewese 

trustgrond wat die seisoen waarin die opname gedoen is, nie geskoffel is 

nie, is enigsins misleidend. Gedurende die betrokke seisoen is die meeste 

van hierdie persele oorstroom en daarom nie geskoffel nie omdat hulle geen 

opbrengs gelewer het nie. Uit navrae het geblyk dat ongeveer 70% van die 

wat bewerkbare persele het wel die vorige seisoen geskoffel het. Skoffel= 

werk neem in die reel 'n aanvang wanneer die gewasse ongeveer 30 cm. hoog 

is. Daar word nie gepoog om die skoffelwerk so gou as moontlik af te han= 

del nie, tensy die werk meganies gedoen word. Daar word eerder gepoog om 

die werk oor 'n periode van ongeveer 'n maand te versprei en dan nie nood= 

wendig op agtereenvolgende dae nie. Die rede is waarskynlik die feit dat 

elkeen hoofsaaklik op eie arbeidsbronne aangewese is en dat die werk tussen 

die alledaagse huishoudelike roetinewerk deur gedoen word. In geen geval 

is 'n werkparty (letsema) gereel vir die skoffelwerk nie. In vier gevalle 

is skoolkinders gehuur om met die werk te help. Die afwesigheid van die 

werkparty dui op 'n mate van individualisering en is ook 'n verandering 

ten opsigte van vroeere gebruike by die Tswana. 2 Hierdie tendens is ook 

ten opsigte van die Kwena van Hebron waargeneem. 3 

I, Vgl. supra 19 
2. Supra 120, 127 
3. Redelinghuys 1968 153 



Wat implemente betref, blyk dat die skoffelpik algemeen gebruik word 

waar skoffelwerk met die hand gedoen word. 1 Waar skoffelwerk meganies ge= 

doen word, word veral die trekker en die skoffeleg gebruik. Ten opsigte 

van skoffelwerk speel meganisasie nie 'n belangrike rol nie (kyk Bylae 3, 

tabel 22) en die werk word hoofsaaklik met die hand gedoen. Dit wil dus 

voorkom of skoffel wel 'n aanvaarde akkerbougebruik is. 

Die getal woonpersele op die toegewese trustgrond wat nie geskoffel 

is nie, skyn verband te hou met die mate waarin die saaimetode gevolg word 

(kyk Bylae 3, tabel 17). Ofskoon sodanige afleiding in die bree korrek 
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is, skoffel omtrent 20% van die wat saad met die hand in rye plant, nie. 

Sommiges van die wat die betrokke seisoen nie geskoffel bet nie, het aange= 

dui dat hulle die vorige seisoen wel geskoffel bet. Slegs 10% van die wat 

nie geskoffel het nie, het die feit dat die gewasse gesaai is as rede aange= 

dui waarom hulle nie geskoffel het nie. Dit het ook geblyk dat op 12% van 

die woonpersele wat nie geskoffel is nie geen volwasse vrou aanwesig is nie. 

Hieruit wil dit voorkom of die afwesigheid van die vrou 'n negatiewe uit= 

werking op skoffelwerk het. 

Die oes word uitsluitlik met die hand ingesamel en in hierdie opsig 

is daar geen meganisasie nie. Oeswerk word hoofsaaklik uit eie arbeids= 

bronne onderneem, hoewel daar in enkele gevalle aangedui is dat skoolkin= 

ders gehuur is om met die werk te help. Geen werkparty word egter hiervoor 

gereel nie. Oeswerk neem gewoonlik 'n aanvang na die eerste ryp voorgekom 

het. 

Met inageneming van die bewerkingsmetodes en akkerbougebruike wat bier• 

bo bespreek is, is dit nogtans moeilik om die opbrengs per hektaar akkuraat 

te bepaal. In die eerste plek is die uiteindelike oes laer as die ware op~ 

brengs omdat heelwat eetbare gewasse groen verbruik word. In die tweede 

plek word heelwat van die opbrengs direk van die dorsvloer verbruik voordat 

die dorswerk afgehandel is. In die derde plek is dit uiters moeilik om die 

grootte van die grondoppervlakte wat bewerk word, presies te bepaal. Die 

bewerkte oppervlakte van woongrond varieer volgens die aantal wonings en 

ander bousels daarop tesame met ander oppervlaktes wat vir alledaagse 

buite-aktiwiteite, pluimveehokke en veekrale gebruik word. In die vierde 

plek word 'n hele aantal gewassoorte op dieselfde grond verbou sodat dit 

I. Vgl. ook Redelinghuys 1968 153 
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moeilik is om te bepaal watter oppervlakte 'n enkele gewassoort beslaan. 

Op die toegewese trustgrond was dit moontlik om bogenoemde faktore in 

hoe mate in 'n enkele geval te kontroleer. In die betrokke geval is der= 

tien onbewoonde woonpersele in geheel deur 'n enkele persoon bewerk. Slegs 

geelmielies is verbou waarvan die minimum groen verbruik is. Al die per= 

sele is met behulp van 'n trekker geploeg en die saad is in rye van een 

meter met 'n planter geplant. Die saad was nie gesertifiseerde saadmielies 

nie, ofskoon dit by die landboukooperasie gekoop is. Die grond is met kuns= 

mis bemes teen 100 kg. per hektaar nadat die persele die vorige winter oor 

'n kort periode druk deur beeste bewei is. Die persele is eenkeer meganies 

geskoffel. Die totale opbrengs was 120 x 100 kg. teen 'n gemiddeld van 

19 x 100 kg. per hektaar. In bedoelde geval is die grond bogemiddeld goed 

bewerk sodat die gemiddelde opbrengs as die hoogste in die gebied aanvaar 

kan word. Met inagneming van die bewerkingsmetodes wat algemeen in die ge= 

bied gevolg word, kan 'n gemiddelde opbrengs van 8 ~ 100 kg. mielies per 

hektaar aanvaar word. Daar blyk nie 'n beduidende verskil in die opbrengs 

per hektaar op toegewese trustgrond en op grond in privaateiendom te wees 

nie. 

7. Grondbewerking en owerheidsbeheer 

Opbrengs per grondeenheid is nie net afhanklik van die bewerkings= 

metodes en -gebruike nie. Dit word ook beinvloed deur faktore soos klimaat 

en owerheidsbeheer. Die invloed van klimaat op die opbrengs per grondeen= 

heid word getemper deur gebruike soos saadseleksie en saadvarieteite. Die 

vraag hier is in watter mate die beheer van die owerheid oor die gebruik 

van bewerkbare grond die opbrengs en, bygevolg, die benutting van grond 

beinvloed. Op die toegewese trustgrond bepaal die stamhoof nie langer die 

aanvang van die bewerkingseisoen
1 

of die tyd vir skoffel nie. Die owerheid 

bepaal wel, SOOS vroeer by die Tswana, 2 die seisoen vir stoppelweide. Die 

seisoen vir stoppelweide word in die reel aangekondig na vorderingsverslae 

van die onderskeie raadsmanne en wykshoofmanne oor die oesaktiwiteite waar= 

in aangedui word wanneer die oeswerk afgehandel sal wees. Hierdie gebruik 

behoort as sodanig nie negatief op grondbewerking in te werk nie, ofskoon 

dit ander implikasies het. Dit het beperkte waarde as 'n vorm van bemes= 

ting en dit beinvloed die winterbewerking van grond. 3 Weens die algemene 

houding van die owerheid dat diegene wat wintergewasse wil verbou hul 

1. Vgl. ook Redelinghuys 1968 152 
2. Supra 124 
3. Supra 123 
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stoppelweide in die weg van winterverbouing van graan staan. Die onus 
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rus op diegene wat wintergewasse wil verbou om die addisionele ekonomiese 

las van omheining op hulle te neem. Hierdeur word die verbouing van win• 

tergewasse buite die gemiddelde persoon se bereik geplaas wat meebring dat 

bewerkbare grond nie optimaal benut kan word vir die doel waarvoor dit af• 

gesonder is nie. Hoewel omheining 'n ontwikkeling van die grond is, be• 

hoort omheining nie ten koste van winterbewerking te geskied nie. Of skoon 

daar nie sp!ake van owerheidsbeheer oor bewerkbare grond op die grond in 

privaateiendom is nie, handhaaf die onderskeie mede-eienaars die seisoen 

vir stoppelweide en stem hul standpunt omtrent die verbouing van winterge= 

wasse ooreen met die van die owerheid op die toegewese trustgrond. Behalwe 

vir die stoppelweide is die owerheid se beheer oor die bewerking van grond 

minimaal. 

Grondbewerking word ook nie langer b~invloed deur die eertydse verbod 

op die kap van home tydens die groeiseisoen van gewasse
1 

nie, sodat ont= 

bossing deur die jaar kan geskied. Daar is ook geen verbod op die ploeg 

van lande nadat die eerste gewasse opgekom het nie
2 

sodat saad van laat= 

varieteite benut kan word. 

8. Arbeid 

Die gebruik van bewerkbare grond word ook deur die aanwending van ar= 

beid beinvloed. Die opname toon dat grond met behulp van 'n ploeg en 'n 

trekker of trekdiere (Bylae 3, tabel 16) geploeg word sodat hier van volle 

of semi-meganisasie sprake is. Dit veronderstel dat die omploeg van grond 

tans minder arbeidsintensief in terme van tyd en hande-arbeid is in verge= 

lyking met die eertydse pikboumetode. Mans is in die reel verantwoordelik 

vir hierdie werk. Die meeste grondbewerkers steun op gehuurde implemente 

en trekdiere (Bylae 3, tabel 16) om hul grond te ploeg. Die eienaar van 

'n trekker of trekdiere ploeg in die reel die grond van diegene wat sy im= 

plemente of trekdiere huur sodat daar 'n hoe mate van arbeidspesialisasie 

is. Die hoe steun op huurarbeid bring ook mee dat die afwesigheid van 

veral mans3 nie 'n beduidende invloed op die gehalte van die werk of op 

grondbewerking in die algemeen bet nie. Die afwesigheid van mans kan wel 

1. Supra 52 
2. Supra 124 
3. Supra 20, 21 



die ontbossing van bewerkbare grond beinvloed, of skoon bier ook van huur= 

arbeid gebruik gemaak kan word. 

151 

Die relatief hoe voorkoms van meganiese planting van saad (Bylae 3, 

tabel 17) veronderstel dat hierdie aktiwiteit in die geheel minder arbeids= 

intensief is in vergelyking met die vroeere plantmetodes. 1 Waar saad met 

die hand gesaai of in rye geplant word, word dit in die reel deur die man 

gedoen. In die man se afwesigheid doen sy vrou of groter seuns die werk 

wat daarop dui dat die tydelike strukturele verandering van die gesin of 

huishouding 'n invloed op arbeidsverdeling in verband met plantwerk het. 

Die metodes van bemesting, skoffel en oes is arbeidsintensief aange= 

sien hierdie aktiwiteite hoofsaaklik met die hand gedoen word. Skoffel

en oeswerk word meesal deur vroue en kinders gedoen hoewel mans hiermee 

help wanneer hulle beskikbaar is. Daar is dus in hierdie opsig nie 'n 

strenge verdeling van arbeid volgens sekse en senioriteit nie. Aangesien 

geen werkparty vir skoffel- en-oeswerk gereel word nie, 2 is die arbeids= 

bronne beperk tot die gesin of uitbreidinge daarvan tensy huurarbeid ge= 

bruik word. In die reel is elke arbeidskragtige lid van die gesin in 

mindere of meerdere mate betrek by skof f el- en oeswerk. 

9. Grondbewaring en ekonomie 

Die huidige gebruike van bewerkbare grond kan vanuit die oogpunt van 

grondbewaring met die oog op die langdurige bewerking van grond of vanuit 

die oogpunt van ekonomiese winsgewendheid beoordeel word. Die een sluit 

egter nie die ander uit nie, want ekonomiese winsgewendheid of hoe op= 

brengs sonder grondbewaring veronderstel roofbou. Grondbewaring is in 

die lig van toenemende bevolkingsdruk en, bygevolg, grater druk op beskik= 

bare grond 'n belangrike komponent van grondbewerking. Deur grondbewaring 

en doeltreff ende grondbewerking kan die druk op grand deur die bevolking 

oor die lang termyn enigermate geakkomm.odeer word. Die hoe voorkoms van 

nie-bemesting (Bylae 3, tabel 19) gepaard met die jaarlikse bewerking van 

grand en die afwesigheid van doelbewuste gewasrotasie dui eerder op grand= 

uitputting as op grondbewaring. 'n Ander faktor wat hiermee saamhang, is 

die ligging van bewerkbare grand (Kaart 4). Geen voorsiening word in die 

bewerking van grand gemaak vir die oorstromings wat van tyd tot tyd in die 

gebied voorkom nie sodat waardevolle bogrond wegspoel. Daar kan dus ge= 

stel word dat die huidige bewerkingsmetodes en gebruike van bewerkbare 

1. Supra 120 
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grand nie grondbewaring ten doel het nie ofskoon dit hoer opbrengs beoog. 

Die relatiewe onkunde omtrent ploeg- en plantdiepte, eweredige plantspa= 

siering, grondbemesting, saadseleksie, saadgehalte, saadvarieteite en ge= 

wasrotasie dui egter op 'n onderbenutting van beskikbare grand. Die mate 

van meganisasie dui enigermate op intensiewe grondbewerking, dog dit gaan 

met 'n groat mate van ekstensiewe bewerkingsmetodes gepaard socs die hoe 

voorkoms van die saaimetode aandui. Dit is betekenisvol dat die relatiewe 

druk op grand nie tot 'n grater mate van intensiewe bewerkingsmetodes en 

tot grater benutting van beskikbare bewerkbare grand wat nie bewerk word 

nie, gelei het nie. Dit het wel tot 'n intensiewer gebruik van woongrond 

vir bewerkbare doeleindes gelei. Die stam is wel bewus van die probleme 

wat uit toenemende bevolkingsdruk op die beskikbare grand spruit, maar hul 

oplossing is meer grand en nie intensiewer bewerking nie. Hieruit blyk 

dus dat hoer opbrengs en intensiewer grondbewerking nie noodwendig met me• 

kaar verbind word nie. 

IV. VERBAND TUSSEN GEBRUIKE VAN BEWERKBARE GROND EN DIE GRONDBESITSTELSEL 

Uit die voorgaande afdeling blyk 'n hoe mate van ooreenkoms in die 

gebruike van bewerkbare grond op die toegewese trustgrond en die grond in 

privaateiendom. Die vraag is derhalwe in watter mate die verskil in grond= 

besitstelsels die gebruik van bewerkbare grond beinvloed. 

Op die toegewese trustgrond bepaal die plaaslike owerheid die ligging 

en grootte van bewerkbare persele en beheer die toekenning daarvan. Op 

die grand in privaateiendom word hierdie funksies deur die onderskeie mede

eienaars in oorleg met mekaar uitgevoer. Uit die studie blyk dat hierdie 

verskille nie die gebruike van of die bewerkingsmetodes op bewerkbare grond 

beinvloed nie. Onder albei besitstelsels word bewerkbare grond afgesonder 

met inagneming van faktore wat akkerbou begunstig. Verder word die ewer= 

heid op die toegewese trustgrond se houding ten opsigte van winterbewer= 

king en omheining van bewerkbare grond deur die eienaars van grand in pri~ 

vaateiendom gedeel. Die gebruik van die stoppelweide word ook onder albei 

grondbesitstelsels gehandhaaf. Op die oog af lyk dit of owerheidsbeheer 

oor grond of die gebrek daaraan nie 'n beduidende uitwerking op die ge= 

bruike van bewe~kbare grond het nie. 



Die feitlike gebruike van bewerkbare grond en die bewerkingsmetodes 

wat gevolg word, illustreer die eienaars en perseelhouers se bevoegdhede 

van besit, maar vloei nie daaruit voort nie. Meganisasie hang byvoor= 

beeld saam met die reghebbendes oor grond se ekonomiese vermoe en met be= 

volkingsdruk. Die hoer bevolkingsdruk op die toegewese trustgrond nood= 

saak kleiner toekennings van bewerkbare grond aan perseelhouers in teen= 

stelling met die posisie op die grond in privaateiendom (vgl. Bylae 3, 

tabel 14), sodat intensiewer grondbewerking by wyse van meganisasie op 
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die toegewese trustgrond verwag sou kon word. Die hoe persentasie van be= 

skikbare bewerkbare·grond wat nie bewerk word nie (Bylae 3, tabel 15), dui 

egter daarop dat bevolkingsdruk nie noodwendig tot 'n grater benutting van 

die grond lei nie. Die rede hiervoor is waarskynlik gelee in die beson= 

dere grondbesitstelsels wat mededinging om grond uitskakel. Op die toege= 

wese trustgrond word die maksimum grootte asook die toekenning van bewerk= 
1 bare persele statuter bepaal sodat geen persoon behalwe 'n poliginis meer 

as een bewerkbare perseel van die maksimum grootte kan bekom nie ten spyte 

daarvan dat regte oor grond verkoop kan word. 2 Statutere beperkinge op 

die regte oor toegewese trustgrond sluit mededinging om grond uit sodat 'n 

grondbewerkersklas moeilik kan ontwikkel. Statutere beperkinge belet egter 

nie 'n gebruik soos deelbewerking nie wat in 'n mate tot die ontstaan van 

'n grondbewerkersklas kan lei terwyl grond daardeur 'n ekonomiese bate vir 

die besitters word. Op die grond in privaateiendom is daar geen statutere 

beletsel op die handel met grond as sodanig nie. 3 Die voorkoms van deelbe= 

werking op hierdie grond4 dui ook daarop dat die grond in 'n mate as 'n 

ekonomiese bate gesien word. 

Dit is derhalwe 'n vraag of 'n besondere grondbesitstelsel, en by 

name 'n individuele grondbesitstelsel, noodwendig intensiewe grondbewer= 

king veronderstel of daartoe kan lei. Luidens die huidige grondbesitstel= 

sels by die stam onder studie word bewerkbare grond immers deur die indi~ 

viduele grondbesitter en grondeienaar benut ten behoewe van en in same= 

werking met sy of haar afhanklikes wat vergelykbaar is met die posisie 

onder 'n stelsel van individuele grondbesit. Dit wil dus voorkom of in= 

tensiewe grondbewerking nie noodwendig volg uit 'n bepaalde grondbesit= 
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stelsel nie, maar dat dit eerder saamhang met die mense se keuses omtrent 

meganisasie en die gepaardgaande hoer en gespesialiseerde arbeidsinset, om= 

trent hoer risiko, aansien en gerief. Dit kan ook saamhang met die moont= 

likhede om die gevolge van bevolkingsdruk op die beskikbaarheid en bewerking 

van grond te verpiaas. 

V. GEBRUIKE VAN BEWERKBARE GROND EN VERANDERINGE 

Uit die studie blyk dat die huidige gebruike van bewerkbare grond nie 

'n funksieverandering in vergelyking met die Tswana se eertydse gebruike 

van bewerkbare grond ondergaan het nie. Daar is,wel sprake van vormver= 

anderinge ten aansien van bewerkingsmetodes en -implemente. In afdeling 

III hierbo is aangedui dat hierdie vormveranderinge dikwels uit praktiese 

oorweginge spruit, dat dit met 'n hoe mate van onkunde gepaard gaan en dat 

dit nie 'n beduidende positiewe invloed op die benutting van grond in ter= 

me van hoer opbrengs per grondeenheid het nie. Daar is ook gewys op die 

ontwikkeling in terme van energie-aanwending van die eertydse pikboumetode 

af na die gebruik van die trekdier en die ploeg tot volle m'eganisasie deur 

die gebruik van die trekker, die ploeg en die planter. Verder is 'n mate 

van kontinuiteit van enkele gebruike aangedui soos in verband met die stop= 

pelweide en die nie-bemesting van grond. Die aandag word daarom in hierdie 

afdeling beperk tot die uitwerking van die veranderinge op die kultuur- en 

volkstruktuur. 

Op die toegewese trustgrond het owerheidsbetrokkenheid by die gebruik 

van bewerkbare grond af geneem weens die verval van die reenseremonies en 

die aankondiging van die bewerkings- en skoff elseisoen. Die aantal ver= 

houdingstelle tussen die politiek, die ekonomie en die religie via die 

gebruik van bewerkbare grond het dus afgeneem, wat in die volkstruktuur 

uitdrukking vind in 'n afname van politieke eerbiedsverhoudingstelle of 

'n losser verband tussen owerheid en onderdaan. Op die grand in privaat= 

eiendam besluit die onderskeie mede-eienaars in aarleg met mekaar aar sake 

wat vaorheen by die awerheid berus het. Hier is die verband tussen die 

politiek en die ekonomie via die gebruik van bewerkbare grand dus weens 

die verandering in die grandbesitstelsel vervang deur 'n nuwe verband tus= 

sen die kontraktereg en die ekonomie via die gebruik van bewerkbare grond. 

Dit veronderstel ook 'n toename in die aantal kontraktuele of verbintenis= 

regtelike verhoudingstelle tussen mede-eienaars anderling. 
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Die verval van die letsema-instelling en die toenemende steun op huur= 

arbeid veronderstel dat die eertydse verband tussen verwantskap, die ekono= 

mie in die vorm van arbeid en die gebruik van bewerkbare grond vervang is 

deur 'n nuwe verband tussen die ekonomie (arbeid), die kontraktereg (huur 

van arbeid as kontrak) en die gebruik van bewerkbare grond. Dit bring mee 

dat arbeidsverhoudinge tussen mense in toenemende mate op verbintenisreg= 

telike eerbiedsverhoudingstelle berus teenoor die eertydse eerbiedsverhou= 

di~gstelle van 'n verwahtskapsaard. Die ver4ndering in die rol van ver= 

wante van arbeids- na kapitaalvoorsieners veronderstel weer 'n nuwe verband 

tussen verwantskap, die ekonomie (geld) en die gebruik van bewerkbare grond. 

Laasgenoemde verband ontbreek in hoe mate op die grond in privaateiendom 

waarskynlik omdat die mede-eienaars se houding omtrent die vererwing van 

grond die meeste verwante 'n aandeel in die grond ontse. Op die toegewese 

trustgrond vind laasgenoemde verband uitdrukking in samewerking tussen ver= 

wante wat op die grond in privaateiendom ontbreek en aldaar tot 'n grater 

mate van individualisme tussen verwante neig. 

VI. GEVOLGTREKKINGE 

Bewerkbare grond word hoofsaaklik vir die verbouing van somergewasse 

benut hoewel die verbouing van wintergewasse in enkele gevalle voorkom. 

Laasgenoemde tendens hou waarskynlik met 'n natuurverskynsel soos die oor= 

stroming van die rivieroewers verband. Uit die studie blyk dat nie alle 

beskikbare en toegewese bewerkbare grond benut word nie en dat die belang= 

rikste enkele rede 'n gebrek aan fondse is. Wat die ploegmetode betref, 

blyk dat die ploeg as implement deurgaans gebruik word terwyl die trekdier, 

en veral die donkie, asmede die trekker as vorme van energie benut word om 

te ploeg. Wat die planting van saad betref, blyk daar 'n algemene voor= 

keur aan planting in rye te wees hoewel die saaimetode in 'n beduidende 

mate voorkom. Ploeg- en plantdiepte sowel as eweredige plantspasiering en 

gewasrotasie word egter nie belangrik geag nie. Bemesting is nie 'n alge= 

meen-aanvaarde gebruik nie terwyl daar 'n weerstand teen die gebruik van 

dieremis as bemestingstof is weens die gevaar van onkruidindringing. Die 

gehalte van saad wat gebruik word, is oor die algemeen swak. Daar word 

nie onderskei tussen gesertifiseerde en ander saad nie. Saad word nie op 

'n gemeenskaplike basis magies behandel nie hoewel individuele behandeling 

van saad wel voorkom. Grond onder gewasse word in die reel eenkeer per 
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seisoen met die hand geskoffel. Oeswerk word hoofsaaklik met die hand ge• 

doen. Ofskoon die bewerking van grond met 'n hoer opbrengs in verband ge• 

bring word, speel grondbewaring nie 'n rol by die bewerkingsmetodes en 

-gebruike nie. Daar is derhalwe sprake van 'n hoe mate van roofbou. 

Uit die studie blyk ook dat die verskil in grondbesitstelsels nie 'n 

beduidende invloed op die gebruike van bewerkbare grond uitoef en nie. Daar 

is tewens 'n hoe mate van ooreenkoms in die metodes, gebruike en opbrengs 

van grond onder bewerking op die toegewese trustgrond en die grond in pri= 

vaateiendom. 

Die gebruik van bewerkbare grond het nie 'n funksieverandering onder• 

gaan nie. Daar is wel sprake van vormveranderinge ten opsigte van bewer= 

kingsmetodes en -implemente. Die gebruik van implemente soos die ploeg en 

die planter gaan egter gepaard met 'n hoe mate van onkunde omtrent die ag= 

terliggende filosofie in verband met die gebruik van die implemente. Dit 

wil voorkom of hier sprake is van meganisasie ter wille van meganisasie 

en nie ter wille van beter of langdurige benutting van grond nie. Die 

vormveranderinge wat ingetree het, vind uitdrukking in die kultuur- sowel 

as die volkstruktuur. Ten spyte van die veranderinge is daar ook sprake 

van kontinuiteit van enkele gebruike. 



HOOFSTUK 8 

GEBRUIKE VAN GROND AS WEIDING 

I. INLEIDING 

Die voorkoms van pastoralisme in Afrika bet aanleiding gegee tot die 

graepering van die volke·in gebiede waar dit voorkom in 'n enkele kultuur= 

streek, naamlik die Oos-Afrikaanse beesstreek. 1 Hierdie groepering verteen= 

woordig 'n uitdrukking van kulturele waardes eerder as ekologiese aanpas= 

sing. 2 Bedoelde streek word gekenmerk deur die volgende kultuurtrekke: 

beeste is 'n bron van rykdom wat eerder om maatskaplike as suiwer ekono= 

miese redes aangehou word; beeste voorsien in beperkte mate in die voedsel= 

behoeftes van die mense; en daar is 'n sterk persoonlike band tussen mens 

en dier sodat beeste met bepaalde rituele wat met die mens verband hou soos 

seremonies tydens geboorte, dood, huwelik en puberteit geassosieer word. 

Hierdie kenmerke dui egter nie aan hoe die beeste gebruik word nie en ver= 

klaar ook nie die betrokke gebruike nie. 3 Dit is ook 'n vraag of pastora= 

liste se gehegtheid aan beeste 'n gevolg is van die kulturele waarde wat aan 

beeste toegeken word dan wel of dit die doeltreff endste wyse is om bepaalde 

hulpbronne te benut. In omgewings waar die plantegroei onvoldoende is om 

die mens direk te onderhou, maar wel weiding vir diere kan vorm of aanvul, 

kan pastoralisme beskou word as 'n vooruitgang van die mens se vermoe om 

die gebied te ontgin, aangesien energie wat in plante opgesluit is hierdeur 

omvorm word tot energie wat vir die mens toeganklik is. 4 

Pastoralisme kom hoofsaaklik in gebiede voor wat as natuurlike grasveld 

beskryf kan word. Die mens se aanpassing by hierdie gebiede wissel tussen 

'n jagtersbestaan, pastoralisme en 'n gemengde bedryfslewe van pastoralisme 

en akkerbou. 5 Die Tswana beoefen laasgenoemde vorm van bedryfslewe. Waar 

dit in hierdie hoofstuk gaan om die benutting van grond as weiding, is 'n 

kort aanduiding van die kenmerke van grasvelde asook van die wisselwerking 

tussen plantegroei, dierelewe en die mens gepas. 

I. Vgl. Herskovits 1955 402-403, 406-408 
2. Netting 1977 41 
3. Vgl. Netting 1977 41-42 
4. Vgl. Netting 1977 43, 47 
5. Moran 1979 212 
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Natuurlike grasvelde kom in gebiede voor waar die reenval oor die alge= 

meen te laag is om woude te onderhou, maar waar die reenval hoer is as in 

woestyngebiede. In hierdie gebiede bepaal reenval en humiditeit baie van 

die kerunerke van die plantegroei en die ander vorme van lewe. Grasvelde 

kom voor in gebiede met 'n hoe graad van verdamping in die somer, waar 

periodieke ernstige droogtes algemeen is en waar die topografie golwend 

tot plat is. Die klimaat in hierdie gebiede word deur uiterstes gekenmerk. 

Die reenval is seisoenaal en wisselvallig sowel wat tyd as·plek betref. 

Droe en nat seisoene volg in siklusse, dog definitiewe patrone van hierdie 

siklusse kon nog nie bepaal word nie. Die nat seisoene skep dikwels die 

illusie dat hierdie toestande gaan voortduur sodat die droe seisoene die 

bevolkings onverhoeds betrap op 'n stadium wanneer die bevolkings te groot 

is om deur die omgewing onderhou te word .• 1 

Grasvelde word oorheers deur xerofitiese (woestyn- of dorsland-) plan• 

tegroei met grasse as die hoofkomponente. Die plantegroei is in hoe mate 
2 aangepas om vuur te weerstaan. Daar word algemeen aanvaar dat grasvelde 

die periodieke voorkoms van vuur of bestendige weidingsdruk vereis vir vol= 

gehoue groei. Die afwesigheid van brande bet baie grasvelde in struik- of 

bosveld laat verander. Die grasveld neig om 'n dik deklaag op die grond te 

vorm wat stadig verrot tensy die gras gesny, gebrand of bewei word. Weten= 

skaplikes is nog nie eensteI1U11ig oor die voor- en nadele van die verskynsel 

van matvorming nie. SoI1U11ige meen dat die deklaag die grondvog beskikbaar 

vir die plante verhoog, dat dit die wegvloei van water en vog verminder, 

dat dit grondtemperature konstant hou en die grondgehalte verbeter. Ander 

meen dat die deklaag van een spesie 'n toksiese uitwerking op die ontkieming 

en ontwikkeling van ander spesies kan he of dat dit die indringing van gras= 

veld deur houtspesies bevorder. Nog ander meen dat 'n digte deklaag die 

groei van die veld laat afneem, 'n kleiner wortelbiomassa tot gevolg bet en 

die kaloriewaarde van nuwe groei nadelig beinvloed. Uit die oogpunt van 

die jagter en veeherder is voedingswaarde, uitskakeling van houtgroei en 

die voorkoming van toksiese toestande belangrike oorweginge. Vuur is 'n 

voor-die-hand-liggende wyse om die natuurlike vorming van 'n deklaag te 

verminder. 

1. Moran 1979 213-214 
2. Moran 1979 215 
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Vuur beheer ook ongewenste spesies, verbrand die oormaat afval, onder= 

druk insekte, berei 'n saadbedding, bevorder die beweging van diere en is 

'n wyse om die grond te bemes. Deur periodieke brande word nie alleen die 

oormaat natuurlike afval verbrand nie, maar word ook skade deur 'n vuur 

wat op natuurlike wyse ontstaan en wat te warm of te uitgebreid is, voor• 

kom. Periodieke brande voorkom ook bosindringing enigermate terwyl dit 

terselfdertyd nuwe groei by jaargrasse stimuleer. Grasse is morfologies 

beter as struike aangepas om vuur te weerstaan: 'n groot deel van die gras= 

biomassa is onder die grond waar dit beskerm word. Vuur verhoog verder die 

voorraad voedingstowwe op die grondoppervlakte, verhoog die suurgehalte van 

grond en vergroot die voorraad fosfor en potas. Die nadeel van brande is 

dat 'n beduidende hoeveelheid stikstof daardeur verlore gaan. Vuur kan ook 

maklik versprei na gebiede wat nie gunstig op brand reageer nie. Indien 

die vuur te warm of ontydig is, kan brande gewenste grasspesies beskadig 

lf . . I en se s vern1et1g. 

Grasvelde kom meesal voor in swart gronde ( 11black earth") en humus 

word deur verrotting van plantwortels gevorm. Grasse verskaf sowel 'n or= 

ganiese mat op die oppervlakte en 'n digte ondergrondse wortelstelsel wat 

langsaam verrot. Omdat grasse grater hoeveelhede mineraalvoedsel as bome 

vereis, is die verrotte organiese grasmateriaal ryk aan veial kalsium. 

Fosfor is dikwels 'n beperkende faktor in grasvelde wat deur diere benut 

word. Plantfosfor vind in die dier se liggaam neerslag, veral in die bene, 

hare, wol en borings. Waar die diere buite die gebied bemark word, is daar 

dus 'n permanente verlies aan fosfor. Die gronde is dikwels nie baie vrug= 

baar nie terwyl die voortdurende blootstelling aan die elemente meebring 

dat die gronde 'n lae organiese en mineraalinhoud het. Die gronde reageer 

ook swak op anorganiese bemestingstowwe weens 'n gebrek aan kolloidale 

(lym). 2 

Grasvelde word verder geassosieer met twee hoefvormige ordes van 

plantvretende soogdiere, naamlik perissodaktiele soos perde en renosters 

en artiodaktiele. Laasgenoemde orde omvat sowel nie-herkouers soos varke, 

kamele en seekoeie as herkouers soos beeste, bokke en skape. 'n Groot ver= 

skeidenheid diersoorte oefen 'n belangrike selektiewe invloed op die natuur= 

like plantegroei uit wat grasse ten koste van bome aanmoedig. 'n Weikudde 

I. Moran 1979 219, 221 
2. Moran 1979 216 



bet drie belangrike uitwerkings op 'n grasveld, naamlik blaarverlies, 

herdistribusie van voedingstowwe en plantvertrapping. Beeste omvorm. 

slegs 5% van die totale grasinname tot vleis, terwyl sowat 67% van die 

grasinname as drek (mis) verwerp word. Hierdie verwerping speel egter 
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'n belangrike rol in die herdistribusie van voedingstowwe. Beeste en an= 

der kuddediere neig om enkele misplekke in 'n gebied te he welke plekke 

fosfor- en potas-konsentrasies bevat. Die ewerediger verspreiding van 

urine lei weer tot 'n herverspreiding van stikstof en potas. 
1 

Daar is 'n sistematiese verband tussen weidiere en grasvelde. Ver= 

skille in groeipatrone in biomassa produksie en in die gedrag van diere 

weerspieel omgewingsbeperkinge eerder as blote verskille tussen die onder= 

skeie spesies. Waar beesboerdery markgerig is, oortref die biomassa pro• 

duksie per eenheid verbruik tot so veel as agtmaal die verhouding waar 

beesboerdery bloot op stabiliteit van die biomassa of op voortbestaan ge• 

rig is. In laasgenoemde boerdery is die weiding dikwels ook van 'n lae 

kwaliteit en moet groot afstande afgele word om dit te bekom ten koste van 

energie, dit wil se met 'n hoe verlies aan energie.
2 

Die aanpassing van 

diersoorte by veranderinge in die weiding verskil ook. Bokke en donkies 

pas byvoorbeeld in droe seisoene vinnig aan by takwei (.,browse") as gras= 

weiding skaars word terwyl skape minder goed aanpas. Dit bring mee dat 

skape kwesbaarder as bokke en donkies is as toestande van nat na droog ver= 

ander. 3 Waar verskeie diersoorte deur die mens aangehou word, is die mens 

se kanse op oorlewing oor die lang termyn dus ook beter. 

Die inwerking van die mens op die verband tussen natuurlike grasveld 

en weidiere hang saam met die gerigtheid van die mens se ekonomiese aktiwi= 

teite, dit wil se of die aktiwiteite markgerig is of nie. In die Oos-Afri= 

kaanse beesstreek waar die klem nie soseer op die ekonomiese waarde van 

beeste val nie, is die aktiwiteite hoofsaaklik op voortbestaan in 'n half

droe omgewing gerig. Toegang tot water en weiding word oorwegend deur 

seisoenale nomadisme verkry. Die bevolkings bet 'n keuse om of by die nor= 

male swak jare aan te pas en daardeur groot gebiede onbenut te laat of om 

by die normale goeie jare aan te pas en die risiko te loop om groot ver= 

1 . . k . 1 4 . k 1 1 iese in swa Jare te y. Die euse va meesa op laasgenoemde alterna= 

I. Vgl. Moran 1979 217-219 
2. Moran 1979 219 
3. Vgl. Moran 1979 230 
4. Vgl. Moran 1979 222-223 
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tie£ sodat die kuddes oor die algemeen groot is. Nam.ate die kudde groei, 

neem bestuursprobleme soos voldoende water, weiding en wagters toe. Dit kan 

lei tot die uitbreiding van die huishouding om in die arbeidsbehoefte te voor= 

sien. Dit lei dikwels ook tot 'n stelsel van uitplasing van vee by andere 

waardeur die arbeidsprobleme verlig en toegang tot water en weiding verkry 

word wat andersins miskien nie moontlik sou wees nie. Uitplasing verminder 

verder die risiko van totale verlies van die kudde tydens swak jare. 1 Waar 

die kudde hoofsaaklik vir melk aangehou word, oorheers die getal vroulike 

diere. Terselfdertyd maak sodanige kuddesamestelling dit moontlik om vinnig 

van 'n ramp soos 'n droogte of 'n siekte-epidemie te herstel. Die gevolge 

van so 'n strategie is dikwels nie tot voordeel van die natuurlike plante= 

groei nie, maar verseker die mens se oorlewing in 'n halfdroe omgewing. 

II. DIE TSWANA SE GEBRUIKE VAN GROND VIR WEIDINGSDOELEINDES 

In die algemeen kan gestel word dat grond vir weidingsdoeleindes die is 

wat nie vir woon- en bewerkingsdoeleindes aan stamlede toegewys is nie. 2 Die 

Tswana hou beeste, skape, bokke, perde en donkies aan3 wat op natuurlike wei• 

ding aangewese is behalwe gedurende die wintermaande wanneer stoppellande 

ook as weiding benut word. 4 

Weigrond is vir alle stamlede toeganklik en word nie vir uitsluitlike 

gebruik toegewys nie5 ofskoon SOlIDllige stannne vroeer weigrond Op 'n wyksbasis 

toegeken het, maar die stelsel het in onbruik geraak. 6 By solIDilige stamnie 

word weigrond in weidistrikte verdeel7 wat verder onderverdeel kan word. 

Weidistrikte is vasgestelde gebiede8 waarvan die grense deur natuurlike 

bakens soos plantegroei aangedui word. 9 

Elke weidistrik of onderdeel daarvan is onder toesig van 'n opsigter of 

wagter (modisa; mv.: badisa) wat toesig oor die gebruik van weiding hou. IO Hy 

verleen of weier toestelIDiling aan stamlede om hul vee in sy distrik of onderdeel 

daarvan te laat wei en oefen so 'n mate van beheer uit oor die aantal vee in 

1. Vgl. Moran 1979 225-226; kyk ook Steyn 1977 199 
2. Supra 67; vgl. ook Meiring 1980 II 
3. Schapera 1943 209 
4. Schapera 1943 215 
5. Schapera 1943 223; supra 67 
6. Schapera 1943 223-224 
7. Schapera 1943 224 
8. Schapera 1943 225 
9. Schapera 1943 224 

10. Schapera 1943 224, 225 
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sy distrik. Verder bepaal by in oorleg met die plaaslike gebruikers van 

weiding waar 'n persoon 'n veepos mag oprig. 1 In die reel moet veeposte 'n 

redelike afstand van mekaar opgerig word. 2 By die Kwena moet by ook brand= 

paaie maak, veldbrande probeer voorkom en brandstigters arresteer en by die 

Ngwaketse moet by brande bestry met die bulp van diegene wat die weiding on= 

der sy toesig benut. 3 Die Tswana bet 'n algemene verbod op veldbrande gedu• 

rende die wintermaande. Verder is dit gebruiklik om gras gedurende Oktober 

en November te brand ter bestryding van bosluise en om nuwe groei te stimu• 

leer. In bierdie tyd kan elkeen gras brand op die plek waar sy vee gewoonlik 

wei, maar by moet toesien dat die brand nie versprei nie. 4 Dit blyk dus dat 

die getal vee wat 'n bepaalde gebied bewei op 'n indirekte wyse enigermate 

bebeer word en dat weiding beskerm word deur reels omtrent veldbrande. Die 

verbod op veldbrande beoog egter nie doelbewuste grondbewaring nie ofskoon 

dit wel 'n mate van grondbewaring tot gevolg bet. 

Met die uitsondering van vee wat soms tydelik in die woongebied aangebou 
5 word, word vee normaalweg by veeposte (meraka; ekv.: moraka) in die veld ge= 

bou. Die afstand tussen woongebied en veepos wissel6 aangesien faktore soos 

die gebalte van die weiding7 en die beskikbaarbeid van water8 'n rol by die 

aanle van 'n veepos speel. Verskeie tipes weiding word onderskei: weiding 

in laagliggende vleigebiede, boogliggende gebiede tydens die somermaande, 

weiding op turfgrond waar die gras soet is en stoppellande. 9 Die gebalte 

van weiding wissel ook volgens geologiese formasies, reenval en seisoene. 

Gedurende droogtes of wintermaande is die proteien- en mineraalinboud van 
. d . ld 1 . d . d 1 .. 1 0 we1 1ng byvoorbee aer as 1n 1e somermaan e met vo op reen. 

Vanslewe bet 'n wyk 'n gemeenskaplike veepos gebad ten einde bul vee 

beter te beskerm teen stropers. In resenter tye bet elke gesinnegroep 'n 

gemeenskaplike veepos terwyl welgestelde mense dikwels 'n afsonderlike of 

selfs meer as een veepos bet. Die verspreiding van vee oor 'n aantal vee= 

poste vergemaklik die versorging daarvan, verminder die risiko om die bele 

1. Seba per a 1943 230, 231 
2. Scbapera 1943 228 
3. Scbapera 1943 233 
4. Scbapera 1943 232 
5. Scbapera 1934 564; supra 99-100 
6. Scbapera 1943 217; vgl. ook Soley 1980 6 
7. Scbapera 1943 223; Van Zyl 1972 91 
8. Schapera 1943 215, 223 
9. Van Zyl 1972 90 

I 0. Scbapera 1943 214 
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kudde weens 'n siekte of ramp te verloor en is 'n wyse om die grootte van 

die kudde geheim te hou. Die verspreiding van vee oor 'n aantal veeposte 

kan ook bewerkstellig word deur uitplasing (mafisa) waardeur vee hoofsaaklik 
1 uit bystands- en versorgingsoorweginge by 'n ander geplaas word. Deur vee 

by 'n ander uit te plaas, kan toegang tot weiding ook verkry word wat ander= 

sins vir die vee-eienaar ontoeganklik was. Die aantal vee per veepos wissel 

aangesien stamlede nie ewe veel vee besit nie en daar geen beperking op die 

aantal vee is wat 'n persoon mag aanhou nie. 2 

Elke veepos bestaan uit 'n sirkelvormige doringtakheining (patlelo) waar= 

binne 'n beeskraal (lesaka), 'n kalwerhok (lesakana) en 'n kraal vir kleinvee 

opgerig word. Verder is daar in die nabyheid ook 'n verdere takomheining waar 
3 die veewagters slaap. Daar is geen verbod op die verbetering van 'n veepos 

nie sodat 'n put gegrawe of selfs 'n dam opgerig kan word. 4 Die vee is onder 

die sorg van veewagters wat gewoonlik die jonger seuns van die familie is, 

hoewel welgesteldes soms huurlinge en bediendes se dienste gebruik. Die vol= 

wasse mans van die familie en eienaars van vee besoek die veeposte van tyd 
5 tot tyd. 

Gedurende die reenseisoen wei die vee dikwels vryelik in die weigebied6 

aangesien niemand weigrond vir uitsluitlike gebruik mag afkamp nie. 7 Dit is 

egter te betwyfel of vee gedurende hierdie tyd wel heeltemal op hulle eie ge= 

laat word weens die moontlikheid dat vee kan afkwaal en selfs landerye kan 

beskadig. Gedurende die wintermaande moet wagters toesien dat vee by die 

suipings kom en dat hulle nie afdwaal nie. 8 In hierdie tyd word vee gewoon= 
9 lik snags op kraal gehou. 

Uit bostaande blyk dat die veeposstelsel tesame met die verbod op kampe 

meebring dat weiveld in die somermaande enersyds selektief benut en andersyds 

onnodig vertrap word deur die vrye beweging van vee. In die wintermaande wan• 

neer vee in die nabyheid van waterbronne opgepas en snags in krale gehou word, 

word weiding in die omgewing van die suipings en krale druk bewei wat tot ver= 

I. Schaper a 1943 218; Schaper a 1955 246 
2. Schaper a 1943 217, 218-219 
3. Schaper a 1943 217; vgl. ook Soley 1980 9 
4. Schaper a 1943 229 
5. Schaper a 1943 220 
6. Schaper a 1943 217 
7. Schaper a 1943 228 
8. Schaper a 1940 165; Schapera 1943 217; Soley 1980 7 
9. Schaper a 1943 217 
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trapping van die veld en tot gronderosie kan lei. 1 Die druk op weiding in 

die wintermaande word egter enigermate verlig deur die benutting van stoppel= 

lande as weiding. Die gebrek aan enige beperking op die aantal vee per vee• 

pos bring ook mee dat gebiede maklik oorbewei kan word. Die veeposstelsel 

veronderstel verder die voortdurende beweiding van die hele weidingsgebied, 

ofskoon nie oral ewe druk nie, sodat daar nie sprake van weidingsrus is nie. 

Die gebruik van stoppellande as winterweiding kan as 'n vorm van wisselweiding 

beskou word wat egter ondoeltreffend is aangesien dit buite die groeiperiode 

van die natuurlike weiding val en dus nie tot weidingsherstel kan hydra nie. 

Die gevolge van hierdie stelsel van weiveldbenutting kan direk gewyt word 

aan die grondbesitstelsel ingevolge waarvan weiding gemeenskaplik benut word. 

Die benutting van weiding hang ook saam met die teelbeleid in die veebe= 

dryf. In die algemeen kan gestel word dat die teling eerder gerig is op 

kwantiteit as kwaliteit soos blyk uit die waarde wat veral aan die bees geheg 
2 word. Bowendien maak die veeposstelsel met die vrye beweging van vee en die 

afwesigheid van kampe selektiewe teling feitlik onmoontlik. Die teelbeleid 

is ook nie gerig op die vinnige verbruik en omset van vee nie soos blyk uit 

die lae verbruik van vee wat hoofsaaklik tot besondere geleenthede beperk 

word3 en uit die feit dat die veebedryf nie markgerig is nie. 4 Die gevolg 

van die teelbeleid is 'n hoe druk op die beskikbare weiding deur vee van 'n 

lae gehalte. Hierdie resultaat kan slegs gedeeltelik aan die grondbesitstel= 

sel gewyt word versover die stelsel selektiewe teling amper onmoontlik maak. 

Die benutting van weigrond hou ook met arbeid verband. Slegs die manlike 

sekse is betrokke by die toesig oor vee en die ontwikkeling van veeposte. In 

hierdie verband is daar sprake van arbeidsverdeling op grond van ouderdom, 

want die beeswagters is meesal jong seuns terwyl volwasse mans hoof saaklik 

toesig hou. Die feit dat veeposte relatief na aanmekaar gelee is, veronder= 

stel 'n mate van ondoeltreffende benutting van arbeid aangesien elke veepos 

sy eie beeswagters het. Die oprigting van 'n veepos behels ook 'n reeks 

magiese handelinge wat meesal deur 'n spesialis uitgevoer word. 5 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Vgl. Schapera 1943 215; 
Schapera 1943 209-210; 
Vgl. Schapera 1934 562; 
Schapera 1943 211; vgl. 
Schapera 1934 566-569 

Soley 1980 8 
vgl. ook Schapera en 

Schapera en Goodwin 
ook Van der Wateren 

Goodwin 1937 138-139 
1937 133, 138 
1974 186 
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III. HUIDIGE GEBRUIKE VAN GROND VIR WEIDINGSDOELEINDES 

1. Inleiding 

In die algemeen kan gestel word dat op sowel die toegewese trustgrond 

as op die grond in privaateiendom grond wat nie spesif iek vir bewoning en 

bewerking afgesonder is nie as gemeenskaplike weide benut word. In bepaalde 

gevalle word selfs grond wat vir bewoning en bewerking afgesonder is as weide 

benut. So word stoppellande gedurende die wintermaande bewei terwyl stoppels 

op woongrond ook bewei word. Woongrond verskaf voorts deurlopend weiding aan 

pluimvee en varke. In die aanbieding van gegewens word die gebruik van woon= 

grond as weide vir diere of as plek waar diere aangehou word saam met die be= 

nutting van grond wat uitsluitlik vir beweiding afgesonder is, behandel. Die 

metode wat gevolg word, is om die gebruik van grond vir weidingsdoeleindes te 

bespreek aan die hand van die diere wat dit benut om sodoende ook fasette 

soos teelbeleid, versorging en gebruike van vee, wat nou saamhang met doel= 

treffende en optimale weidingsbenutting, te belig. 

Die samestelling van die dierebevolking in die stamgebied word in tabel 

11 (kyk Bylae 3) aangedui, terwyl die samestelling van die dierebevolking per 

woonerf en -perseel in tabel 23 (Bylae 3) uiteengesit word. Uit tabel 23 

blyk dat die bewoners van al die woonerwe op die grond in privaateiendom 

diere aanhou en dat groot- en pluimvee op al die erwe voorkom terwyl klein= 

vee op 90% van die erwe voorkom. Die posisie op die toegewese trustgrond is 

dat 47,6% van die perseelhouers geen diere nie of slegs pluimvee aanhou, dat 

42% grootvee en 36,9% kleinvee het. Pluimvee is die grootste enkele katego= 

rie (90,2%) 1 gevolg deur grootvee en kleinvee. Uit die opname het verder ge= 

blyk dat nagenoeg 90% van die perseelhouers op die toegewese trustgrond graag 

ook klein- en grootvee sou wou aanhou indien hulle dit kon bekostig. Die 

ideaal skyn 'n kombinasie van pluim-, groot- en kleinvee te wees soos wat dit 

op die grond in privaateiendom in hoe mate reeds verwesenlik is. 

2. Pluimvee en varke 

Op die grond in privaateiendom omvat die pluimveebevolking hoenders en 

kalkoene teenoor hoenders, kalkoene, eende, ganse en makoue op die toegewese 

trustgrond. Pluimvee word in die reel nie in hokke aangehou nie maar wei 

vryelik in die omgewing van die woongebiede. Die hoenders en kalkoene slaap 

snags hoofsaaklik in bome op hul eienaars se grond of op houtstellasies wat 

in die agterplaas daarvoor opgerig word. Op die toegewese trustgrond word 

1. Vgl. ook Redelinghuys 1968 174 
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pluimvee in enkele gevalle snags in 'n buitehut gehou. Op hierdie grond is 

daar ook 17 hoenderhokke van sifdraad in die agterplaas opgerig. In elf 

gevalle word hoenders voltyds op hok gehou en gevoer. In laasgenoemde gevalle 

word tussen 30 en 120 hoenders aangehou. Dit dien verder opgemerk te word dat 

daar geen owerheidsvoorskrifte in verband met pluimveehokke is nie. Pluimvee 

word in die reel deur vroue en die jonger kinders versorg, maar daar is nie 

'n streng arbeidsverdeling op grond van sekse of senioriteit nie. Mans is 

verantwoordelik vir die oprigting van pluimveehokke en houtstellasies en die 

mans en groter seuns help dikwels met die versorging van pluimvee. 

Pluimvee word veral benut vir hul vleis en eiers ofskoon daar in enkele 

gevalle aangedui is dat pluimvee en eiers verkoop word om kontantgeld te be• 

kom. 1 In die gevalle op die toegewese trustgrond waar die hoenders op hok 

gehou en gevoer word, is die doel juis om 'n kontantinkomste te verdien uit 

die verkoop van hoenders en eiers. 'n Opmerking van die stamhoof dat dit 

vanslewe gebruiklik was om 'n hoenderhaan aan 'n seun ten huwelik te gee om 

die bleed- of teellyn in die trop van die nuwe huis voort te sit, is opge= 

volg. In slegs twee gevalle op die toegewese trustgrond en een geval op die 

grond in privaateiendom is hierdie gebruik bevestig waaruit blyk dat hierdie 

gebruik tans grootliks onbekend is. Die hoender is blykbaar 'n resente toe= 

voeging tot die Tswana se lewende hawe2 en verklaar moontlik waarom hierdie 

gebruik nie groter of algemene inslag gevind het nie. 

Varke kom nie in dieselfde mate as by die Kwena van Hebron voor nie, 3 

want op die grond in privaateiendom kom varke op 30% van die woonerwe en op 

die toegewese trustgrond op 15,5% van die woonpersele voor. Op die grond in 

privaateiendom wissel die getal varke per woonerf tussen 1 en 4 met 'n ge= 

middeld van 2 varke op hierdie erwe. Op die toegewese trustgrond wissel die 

getal varke per woonperseel tussen 1 en 17 met 'n gemiddeld van 2 varke op 

hierdie persele. Die varke word in hokke op woongrond aangehou. Op die toe= 

gewese trustgrond is daar 'n owerheidsvoorskrif in die verband dog daar is 

nie voorskrifte in verband met die ligging, grootte of tipe van hokke nie. 

Op die grond in privaateiendom is daar geen voorskrifte in verband met varke 

nie, maar hulle word op hok gehou om skade aan die gewasse op die eie en 

ander se woonerwe te voorkom. Anders as op die toegewese trustgrond word 

varke op die grond in privaateiendom gedurende die wintermaande as die ge= 

wasse op die woonerwe geoes is, toegelaat om bedags in die omgewing van die 

woongebied te wei en slegs snags op hok gehou. By die Kwena van Hebron word 

1. Vgl. ook Redelinghuys 1968 174 
2. Van Zyl 1958 265 
3. Vgl. Redelinghuys 1968 170 
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varke blykbaar op hok gehou slegs as voer beskikbaar is. 1 Die varkhokke word 

meesal van sink of pale gemaak en in die agterplaas opgerig. Op die toegewese 

trustgrond is enk.ele hokke van sifdraad gemaak. In een geval word 17 teel• 

varke in 'n kamp van sifdraad gehou wat in 'n aantal teelhokke onderverdeel is. 

In hierdie geval word die uitskotvarke hoofsaaklik uit die hand in die stamge• 

bied verkoop, hoewel presiese gegewens oor die getal varke wat die vorige jaar 

verkoop is en oor die verkoopspryse nie verkry kon word nie. Varke word met 

geelmielies en afval uit die huis en tuin gevoer. Varke word hoofsaaklik vir 

slagdoeleindes aangehou, 2 maar in die geval van die teelvarke is die doel om 

varke te verkoop. Varke word meesal deur vroue en die jonger kinders versorg 

ofskoon die mans en groter kinders dikwels hulp in hierdie verband verleen. 

In die geval van die teelvarke behartig die man feitlik uitsluitlik hulle ver= 

sorging wat daarop dui dat die man toenemend betrokke raak en selfs alleen 

verantwoordelik is waar die gebruiksdoel van varke meer gespesialiseerd raak. 

Mans en die groter seuns is verder verantwoordelik vir die oprigting en in= 

standhouding van die varkhokke. Soos pluimvee is die vark blykbaar ook 'n 

resente toevoeging tot die Tswana se lewende hawe. 3 

3. Kleinvee 

Skape word slegs deur 'n geringe getal persone in die stamgebied aange= 

hou ofskoon die getal skape in die gebied meer is as die getal bokke. Op die 

grond in privaateiendom is daar slegs een persoon met 18 skape terwyl skape 

deur 8,6% van die grondhouers op die toegewese trustgrond aangehou word. Op 

die toegewese trustgrond wissel die getal skape per woonperseel tussen 1 en 

200 met 'n gemiddeld van 12,5 skape op hierdie persele. As die twee persele 

met die hoogste getal skape, naamlik 69 en 200, buite rekening gelaat word, 

wissel die getal skape per woonperseel tussen en 7 met 'n gemiddeld van 3,5 

skape op hierdie persele. Daar is dus nie 'n beduidende verskil in die voor= 

koms van skape op die grond in privaateiendom (10%) en die toegewese trust= 

grond (8,6%) nie. Hierdie syfer is vergelykbaar met die voorkoms van skape 

(16%) by die Kwena van Hebron. 4 

Op die grond in privaateiendom word bokke op 90% van die woonerwe aan= 

gehou. Die getal bokke per woonerf wissel alhier tussen I en 21 met 'n ge= 

middeld van 8,3 bokke op hierdie erwe. Op die toegewese trustgrond word 

bokke op slegs 18,7% van die woonpersele aangehou. Hier wissel die getal 

1. Vgl. Redelinghuys 1968 169 
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bokke per perseel tussen 1 en 20 met 'n gemiddeld van 4 bokke op hierdie 

persele. Daar is dus 'n beduidende verskil in die voorkoms van bokke op die 

grond in privaateiendom en op die toegewese trustgrond. In vergelyking met 

die Kwena van Hebron waar die voorkoms van bokke op 52% gestel word, 1 is 

daar ook 'n beduidende verskil. 

Skape en bokke benut die weiding in en om die onderskeie woongebiede. 

Hierdi~ diere word snags in krale gehou. Op die grond in privaateiendom 

word die krale in die weidingsgebied in die nabyheid van die eienaar se wooa

erf opgerig terwyl die krale op die toegewese trustgrond op die woonpersele 

opgerig word. Hierdie verskil is te wyte aan die relatiewe ligging van die 

woongebied met betrekking tot die nie-toegewese grond wat as weiding benut 

word. Op die grond in privaateiendom is die woongebied aanliggend aan die 

weidingsgebied, terwyl die weidingsgebied op die toegewese trustgrond deur 

die Groot Maricorivier van die woongebied geskei word (kyk Kaart 4). Die 

krale word meesal van takke gemaak hoewel ongeveer 30% van die krale op die 

toegewese trustgrond van sifdraad is. Daar is op die toegewese trustgrond 

geen owerheidsvoorskrifte in verband met die krale nie. Waar 'n persoon 

sowel skape as bokke het, word hulle in 'n gemeenskaplike kraal gehou. Op 

die grond in privaateiendom het elke kleinvee-eienaar sy eie kraal. Op die 

toegewese trustgrond deel enkele kleinvee-eienaars wat aan mekaar verwant is 

'n gemeenskaplike kraal wat op die een se woonperseel opgerig is. Dit blyk 

dus dat verwantskap 'n rol speel waar krale deur verskeie vee-eienaars ge= 

deel word. In die een geval op die toegewese trustgrond waar een persoon 

200 skape aanhou, word hulle deurgaans in 'n kraal van sifdraad gevoer. 

Hierdie trop word gewoonlik in die laatmiddag oopgemaak om te wei onder toe= 

sig van wagters wat die trop teen sononder weer in die kraal bring. Hierdie 

trop word hoofsaaklik vir teeldoeleindes gebruik terwyi uitskotdiere veral 

op veeveilings maar ook uit die hand in die stamgebied verkoop word. In 

hierdie trop is daar agt ratmlle wat op veeveilings aangekoop is. Hierdie 

ramme is egter nie geregistreerde of graadramme nie. 

Skape en bokke word hoofsaaklik vir slagdoeleindes aangehou soos by die 

Kwena van Hebron. 2 Skape en bokke word veral tydens spesiale geleenthede 

soos 'n huwelik of 'n begrafnis geslag wat op rituele verbruik dui. In en= 

kele gevalle op die toegewese trustgrond is aangedui dat 'n skaap of bok 

1. Vgl. Redelinghuys 1968 167 
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soms by geleentheid van 'n byeenkoms van lede van 'n kerkgenootskap geslag 

en tydens 'n gemeenskaplike maaltyd genuttig word. Min gegewens kon oor 

hierdie seremonie verkry word hoewel dit klaarblyklik met ritueel gepaard 

gaan en in die bree skyn ooreen te kom met die gemeenskaplike maal ( 11 commu= 

nal meal") wat by die Xhosa waargeneem is. 1 Die slagwerk word deur mans ge=

doen wat ook verantwoordelik vir die oprigting en instandhouding van die 

krale is. Die jonger seuns is verantwoordelik om die skape en bokke saans 

in die kraal te bring terwyl die mans hulle soggens oopmaak om te wei. In 

die man se afwesigheid sien die vrou toe dat di~ vee oopgemaak word en dat 

die seuns hul pligte nakom. Dit blyk dus dat daar by die versorging van 

skape en bokke 'n mate van arbeidsverdeling op grond van sekse en seniori= 

teit is, hoewel die man se afwesigheid hierdie verdeling van arbeid bein= 

vloed. 

4. Grootvee 

Op die grond in privaateiendom word slegs donkies aangehou teenoor 

donkies, perde en muile op die toegewese trustgrond. Op eersgenoemde grond 

hou 50% van die grondhouers donkies aan en die getal donkies per woonerf 

wissel tussen 2 en 8 met 'n gemiddeld van 4,6 donkies op hierdie erwe. Op 

die toegewese trustgrond hou 23,2% van die perseelhouers donkies aan en die 

getal donkies per woonperseel wissel tussen 1 en 10 met 'n gemiddeld van 3 

donkies op hierdie persele. Op hierdie grond hou 3,3% van die perseelhouers 

perde aan en die getal perde per woonperseel wissel tussen 1 en 7 met 'n ge= 

middeld van 2,3 perde op hierdie persele. Alhier hou een perseelhouer ook 2 

muile aan. In vergelyking met die Kwena van Hebron waar die voorkoms van 

donkies 14%, die van muile 4% en die van perde 0% is, 2 kom donkies en perde 

dus in groter mate en muile in kleiner mate in die stamgebied voor. 

Op die grond in privaateiendom benut die donkies die weidingsgebied 

vryelik terwyl die donkies, perde en muile op die toegewese trustgrond slegs 

die weiding benut op grond in die nabye omgewing van die woongebied, dit wil 

se die gebied ten suide van die Groot Maricorivier (kyk Kaart 4). Een rede 

vir hierdie verskil is die relatiewe ligging van die woongebied met betrek= 

king tot die weidingsgebied op die grond in privaateiendom in vergelyking 

met die op die toegewese trustgrond. 3 'n Ander rede is moontlik die verskil 

in die doel waarvoor die diere gebruik word. Op die grond in privaateiendom 

word donkies veral as ry- en kardiere gebruik en in een geval ook om te ploeg. 

1. Vgl. Pauw 1975 170 
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Hulle word derhalwe nie noodwendig daagliks gebruik nie. Op die toegewese 

trustgrond word die meeste donkies daagliks gebruik om water vir huisgebruik 

te karwei, 1 terwyl donkies en muile oak as ry- en kardiere en by die hewer= 

king van grand gebruik word. Die gehalte en ligging van water het hier dus 

'n invloed op die donkiebevolking. Die perde word hoofsaaklik gebruik om die 

beeste in die weidingsgebied te kontroleer en dien oak as kardiere. Donkies, 

perde en muile word in die reel nie snags op kraal gehou nie. Op die toege= 

wese trustgrond hou een man sy perde pal op kraal waar hulle gevoer word om= 

dat hulle vir teeldoeleindes gebruik word. Ofskoon daar relatief min gegewens 

oar die vroeere rol van donkies, perde en muile in die Tswana-kultuur is, is 

die gebruik van perde vir teeldoeleindes waarskynlik 'n innovasie, veral waar 

hulle pal op kraal versorg word. Die versorging en bantering van donkies, 

perde en muile is hoofsaaklik tot die mans en grater seuns beperk sodat hier 

sprake is van arbeidsverdeling volgens sekse en senioriteit. 

Wat beeste betref, hou 90% van die erfbewoners op grand in privaateien= 

dam beeste aan. Die getal beeste per woonerf wissel tussen 2 en 75 met 'n 

gemiddeld van 13,3 beeste op hierdie erwe. As die een eienaar se 75 beeste 

buite rekening gelaat word, wissel die getal beeste per woonerf tussen 2 en 

10 met 'n gemiddeld van 5,6 beeste op hierdie erwe. Op die toegewese trust

grond hou slegs 28,6% van die perseelhouers beeste aan en die getal beeste 

per woonperseel wissel tussen 1 en 140 (kyk Bylae 3, tabel 24) met 'n gem.id= 

deld van 9,2 beeste op hierdie persele. As die drie eienaars met meer as 50 

beeste buite rekening gelaat word, wissel die getal beeste per woonperseel 

tussen I en 40 met 'n gemiddeld van 6,3 beeste op hierdie persele. Die ver= 

skil in grondbesitstelsel het dus nie 'n beduidende uitwerking op die gem.id= 

delde getal beeste per eienaar nie. Daar is ook nie 'n beduidende verskil 

in vergelyking met die Kwena van Hebron waar die gemiddelde getal beeste 

per gesin 5,56 is nie.
2 

Wat die persentasie beeseienaars betref, is daar 

op die grond in privaateiendom (90%) en by die Kwena van Hebron (83%) nie 

'n beduidende verskil nie. Dit verskil egter in beduidende mate met die 

posisie op die toegewese trustgrond (28,6%). Hieruit kan egter nie sander 

meer afgelei word dat die de facto-posisie op die toegewese trustgrond daar= 

op dui dat die bees minder belangrik as vroeer is nie, want ongeveer 90% 

van die wat nie beeste het nie, het aangedui dat hulle graag beeste sou wou aan= 

hou as hulle dit kon bekostig. As redes waarom beeste nie aangehou word nie, 

I. Vgl. supra 32 
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is f inansiele oorweginge in 93% van die gevalle en arbeidsoorweginge in 6% 

van die gevalle aangedui. Op die toegewese trustgrond weerspieel die de 

facto-posisie dus nie die houdinge ten opsigte van die bees nie. 

Op sowel die grond in privaateiendom as die toegewese trustgrond wei 

die beeste hoofsaaklik op die grond wat nie vir bewoning en bewerking afge= 

sonder is nie. Op die grond in privaateiendom is die weidingsgebied soos 

die woongebied ten ooste van die Thulanerivier gelee. Hierdie rivier vorm 

'n natuurlike grens tusse~ die weidingsgebied en die lande. Die grensdrade 

van die plaas aan die noorde-, suide- en oostekant vorm terselfdertyd ook 

die grense van die weidingsgebied aan daardie kante. Die weidingsgebied is 

nie in kampe onderverdeel nie sodat die weiding eff ektief tot een kam.p be= 

perk is wat voltydse wagters onnodig maak. Daar is verder nie 'n skerp 

skeiding tussen die weidingsgebied en die woongebied nie; trouens, die 

woongebied le binne die weidingsgebied. Dit bring mee dat beeseienaars hul 

krale in die weidingsgebied na aan hul woonerwe aanle sodat beeskrale ver= 

spreid rondom die woonerwe gelee is. Die meeste beeskrale is van houtpale 

gemaak terwyl slegs 2 krale van draad gemaak is. 

Op die toegewese trustgrond is die weidingsgebied ten noorde van die 

Groot Maricorivier gelee sodat daar 'n ruimtelike skeiding tussen woon- en 

weidingsgebied is. Omdat daar ook lande ten noorde van die rivier gelee 

is, is die gebied wat as lande alhier afgesonder is, omhein. I Die weidings= 

gebied word ten weste en noorde deur die grensdrade van die gebied begrens 

en ten suide en ooste deur die Groot Maricorivier (kyk Kaart 4). Die skei= 

ding tussen woon- en weidingsgebied bring mee dat veral melkkoeie en suip= 

kalwers in die woongebied gehou word en dat daar op 27 (8%) woonpersele 

beeskrale is waar die koeie gemelk en die kalwers op hok gehou word. In 

'n enkele geval word 4 bulle voltyds op kraal gevoer terwyl die ongeveer 

100 vroulike diere tot met dekking op kraal gevoer word en in die winter= 

maande stoppels op woonpersele bewei. Na dekking word die vroulike diere 

tot kalftyd in die weidingsgebied gehou. Beeste wat in die woongebled ge= 

hou word, benut die beskikbare weiding aldaar saam. met die kleinvee, donkies, 

perde en muile. Die krale word hoof saaklik van draad gemaak hoewel enkele 

takkrale voorkom. Daar is geen krale van pale nie. Daar is geen owerheids= 

voorskrif te omtrent beeskrale op woonpersele nie, hoewel takkrale nie aanbe= 

veel word nie om redes wat ooreenstem met die vir die verbod op takheinings 

I. Supra 128 
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Benewens bogenoemde weiding op die toegewese trustgrond, huur die stam• 

gedeelte op hierdie grond ook ongeveer 300 hektaar toegekampte weiding op die 

aangrensende plaas Misgund (kyk Kaart 2) van die Ontwikkelingstrust teen R2 

per hektaar per jaar. Hierdie stamgedeelte huur ook saam met ander stamme 

die restant van Misgund van die Ontwikkelingstrust teen R0,25 per grootvee

eenheid per jaar. Vee-eienaars is egter nie gretig om laasgenoemde weiding 

te benut nie aa~gesien dit met ander stamme gedeel word en die risiko van 

veediefstal hoog is. Die weidingsgebied is dus effektief tot twee kampe be= 

perk sodat wagters onnodig is, hoewel daar in een geval wel 'n voltydse vee= 

wagter is. 2 Die beperkte weiding en die feit dat weiding omhein is, beinvloed 

ook die eertydse gebruik van uitplasing (mafisa). 3 Die beperkte weiding maak 

betekenisvolle verspreiding van vee om skade te voorkom en as 'n wyse om toe= 

gang tot weiding te bekom, ondoeltreffend en onnodig. Die feit dat die wei= 

ding ingekamp is, skakel uitplasing met die doel om arbeid te bekom ook uit. 

In die opname is daar geen geval van uitplasing van vee teengekom nie. 

Op die grond in privaateiendom is die weidingsgebied met twee boorgate 

toegerus waarvan die een sowat 500 meter noordwes en die ander sowat twee 

kilometer noordwes van die woonerwe gelee is. Eersgenoemde boorgat is met 

'n windpomp, sinkdam en sementsuipkrip en laasgenoemde met 'n handpomp (die 

sogenoemde .,ostrek") en 'n sementsuipkrip toegerus. Die feit dat een boor= 

gat slegs met 'n handpomp toegerus is, bring mee dat water daagliks vir die 

diere gepomp moet word. Die relatiewe ligging van die boorgate bring mee 

dat die suipkalwers enersyds en die ander beeste andersyds toegang tot drink= 

water het en vergemaklik die skeiding van suipkalwers en melkkoeie. Die vee 

benut ook die water in die Thulanerivier as drinkwater. Op die toegewese 

trustgrond is die twee kampe wat as weiding benut word elkeen met 'n boorgat, 

windpomp, dam en suipkrip toegerus terwyl die Groot Maricorivier ook as 

suiping benut word. Die vee het vrye toegang tot die suipings sodat die vee 

nie daagliks gekontroleer hoef te word om hulle water te·gee nie. 

Ten opsigte van beeste is daar 'n duidelike verdeling van arbeid op die 

basis van sekse en ouderdom wat in hoe mate ooreenstem met die eertydse ar= 

beidsverdeling by die Tswana. Mans is verantwoordelik vir die algemene 
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versorging van beeste terwyl seuns meesal help om die kalwers in die omgewing 

van die woongebiede op te pas. Die koeie word deur mans en groter seuns ge= 

melk. Vroue is egter nie totaal uitgesluit van die versorging van beeste nie, 

want in die man se afwesigheid sien die vrou toe dat die beeste versorg word. 

Hieruit blyk dat strukturele veranderinge aan die huisgesin die arbeidsver= 

deling tussen mans en vroue in verband met beeste beinvloed. 

Die relatiewe beperkte omvang van die weiding, die feit dat die weiding 

omhein is en die vee vrye toegang tot suipings het, het die eertydse veepos

s telsel 1 onnodig gemaak en terselfdertyd die hoeveelheid arbeid in.verband 

met die versorging van diere verminder aangesien voltydse wagters eintlik 

onnodig is. Die feit dat die kampe groot en die suipplekke beperk is, be= 

vorder egter veldvertrapping en selektiewe beweiding en, bygevolg, ook grond= 

erosie veral om die suipings. Weidingsrotasie vind nie plaas nie sodat die 

weidingsgebiede voortdurend bewei word en daar nie sprake van weidingsrus 

en -herstel is nie. Die druk op hierdie weiding word in die wintermaande 

enigermate verlig wanneer die stoppellande ook bewei word. Daar is egter 

nie 'n totale onttrekking van vee uit die weidingsgebied gedurende hierdie 

maande nie. 'n Totale onttrekking gedurende hierdie tyd kan egter nie tot 

weidingsherstel hydra nie aangesien dit buite die normale groeiseisoen van 

die plantegroei is. 

5. Dier-bodem verhouding, teling en benutting 

Die benutting van die weiding word ook beinvloed deur die getal diere 

op die weiding. Op sowel die grond in privaateiendom as op die toegewese 

trustgrond is daar geen beperking op die getal diere wat 'n persoon mag aan= 

hou nie. Dit blyk ook duidelik uit die ongunstige dier-bodem verhouding in 

die gebied. 2 Aangesien die dier-bodem verhouding bereken is met verwysing 

na die totale gebied en nie slegs met verwysing na gebiede wat as weiding 

afgesonder is nie, is die druk op die weiding veel hoer as wat die dier

bodem verhouding weerspieel. Die hoe beweidingsdruk veronderstel ook 'n 

hoe mate van oorbeweiding. 

Die benutting van weiding word verder beinvloed deur die gehalte van 

die diere wat die veld benut sodat die teelbeleid en versorging van diere 

ook ter sake is. In die geval van pluimvee, bokke, donkies en muile is 

daar slegs sprake van vrye aanteel. In die geval van varke, skape en perde 

is daar ook van beperkte dog bewuste teling sprake ofskoon geregistreerde 
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teeldiere nie gebruik word nie sodat daar nie noodwendig opteling plaasvind 

nie. Wat beeste betref, kan in die algemeen gestel word dat vroulike diere 

enigermate minderwaardig is. Die stam het egter vier graadbulle van die De= 

partement van Landbou vir teeldoeleindes aangekoop waarvan een tot die be• 

skikking van die eienaars op die grond in privaateiendom gestel is. Daar is 

dus sprake van 'n gestadigde opteling van die beeskudde, hoewel die proses 

enigsins teengewerk word deur beeseienaars wat nalaat om bulkalwers gereeld 

en betyds te kastreer. Op die toegewese trustgrond is d~ar een geval van 'n 

bewuste en beplande teelprogram. Hierdie eienaar het vier bulle wat pal op 

kraal gevoer word. Drie van die bulle is as geregistreerde bulle op 'n vee= 

veiling gekoop en een is self geteel by wyse van kunsmatige inseminasie (K.I.). 

Die saad is van 'n Blanke boer verkry wat ook die inseminering gedoen het. 

Die vroulike diere word ook op kraal gehou totdat hulle deur die bul van die 

eienaar se keuse gedek is. 1 

Uitskotdiere word hoofsaaklik op veeveilings bemark. Daar is 'n alge= 

mene neiging om osse eers op vierjarige ouderdom te bemark, terwyl vroulike 

diere selde op 'n vroee stadium bemark word. Daar is dus nie sprake van 'n 

seleksie van die teelkudde nie. Verder word beeste meesal verkoop slegs as 

kontant benodig word en nie omdat die kudde te groot of 'n dier nie van 'n 

bepaalde gehalte is nie. Ofskoon die gebruik van graad- en geregistreerde 

bulle op 'n beklemtoning van die kwalitatiewe dui, val die klem nog sterk 

op die kwantitatiewe. Die uitwerking van hierdie neiging op die benutting 

van weiding is dat uitskot- en minderwaardige diere onnodig lank op die be= 

perkte weiding gehou word ten koste van ander diere en tot nadeel van die 

grond. Die teelprogram is dus nie gerig op 'n vinnige omset of grondbewa= 

ring of selektiewe teling nie maar slegs op gestadigde opteling. 

Die benutting van weiding deur beeste hang ook saam met die doel waar= 

voor hulle aangehou word. Beeste word nie as 'n bron van gereelde inkomste 

beskou nie sodat die veebedryf nie markgerig is nie. Osse word verder rela= 

tief min as trekdiere gebruik (kyk Bylae 3, tabel 16). Vroulike diere word 

veral om hul teelvermoe en in 'n mindere mate om hul melk aangehou. Die melk 

word hoofsaaklik vir huishoudelike doeleindes gebruik en word nie algemeen 

in die stamgebied of daarbuite verkoop nie. Die melk is derhalwe nie 'n 

gereelde bron van kontantinkomste nie. Die bees speel ook nie 'n belangrike 

rol as huweliksgoed nie. Ofskoon bogadi nog ten opsigte van 'n huwelik ge= 

lewer word en die omvang daarvan in terme van beeste uitgedruk word, word 

I. Supra 171 



1~ 

die geldwaarde daarvan oorgedra eerder as die bees self. 1 Die getal beeste 

wat 'n persoon bet, bepaal nie noodwendig meer sy aansien in die gemeenskap 

nie boewel so 'n persoon wel as 'n ryk man aangedui word. Dit wil voorkom 

of die sekuriteit wat die bees bied nog sterk beklemtoon word. Hierdie seku= 

riteit is egter nie meer soseer gelee in basiese oorlewing nie maar eerder in 

die feit dat dit maklik in geld omgesit kan word wanneer die omstandigbede 

dit vereis. 2 Dit word dus ook gesien as 'n wyse van spaar. Die bees figu= 

reer ook nie sterk as 'n bron van vleis nie •. Beeste word soos vroeer slegs 
3 by spesiale geleentbede geslag, alboewel daar 'n neiging is om by sulke ge= 

leentbede eerder kleinvee as beeste te slag. Beeste word tans in die agter• 

plaas, en nie SOOS vroeer in die beeskraal nie, 4 geslag wat daarop dui dat die 

eertydse verband tussen voorouergeeste en die bees verander bet. Een rede is 

moontlik die feit dat mense tans in gemeenskaplike begraafplase5 begrawe word. 

Die vergaderplek van mans (kgotla) is ook nie soos vroeer aanliggend aan die 

beeskraal nie, 6 maar meesal onder 'n koelteboom op woonpersele. Een rede is 

waarskynlik die feit dat daar slegs op enkele woonpersele op die toegewese 

trustgrond beeskrale is en dat daar geen krale op die woonerwe op die grond 

in privaateiendom is nie. Die feit dat die krale op die toegewese trustgrond 

van draad is, bring ook mee dat die mate van privaatbeid wat die eertydse 

krale van boutpale gebied bet, nie meer moontlik is nie. 

Dit is dus duidelik dat die eertydse betekenis van die bees in die kul= 

tuur van die Kwena as Tswanastam grootliks verander bet. Die klem val buidig= 

lik op die mate van sekuriteit wat die bees as 'n wyse van spaar bied en op 

die teelvermoe van diere. Daar is dus 'n sterker beklemtoning van die bees 

se ekonomiese waarde, dog bierdie toename in die bees se ekonomiese waarde 

gaan nie met 'n groter of vinniger omset van die bees en, bygevolg, ook nie 

met 'n beter benutting van die weiding gepaard nie omdat die bees boofsaak• 

lik as 'n wyse van spaar gesien word. 

Die feit dat die melk van beeste enigermate benut word, bou ook impli= 

kasies vir die benutting.van die weiding in. In die algemeen word melk as 

'n byvoordeel of neweproduk van die bees beskou sodat die melkvermoe van 

beeste geen of min oorweging geniet by die keuse van die tipe bees wat aan= 

gebou word. Daarby veronderstel die benutting van melk die skeiding van melk= 
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koeie en kalwers. Op die grond in privaateiendom waar die weidingsgebied nie 

in kampe verdeel is nie, word die koeie soggens na melktyd na die weiding ten 

ooste van die woongebied gejaag. Dit bring mee dat die weiding in 'n mate 

vertrap word ten einde die melk te benut. Die groter kalwers benut die wei~ 

ding ten weste van die woonerwe waar dit taamlik oop is en hulle maklik onder 

oe gehou kan word totdat hulle saans weer in die kraal gebring word. Die re• 

sultaat is dat die koeie baie energie verbruik tussen die beeskraal en die 

weiding sodat die melkproduksie negatief beinvloed word. Op die toegewese 

trustgrond word melkkoeie in die woongebied gehou waar hulle met die skape, 

bokke, donkies, perde en muile om die beperkte weiding meeding sodat die 

melkproduksie ook relatief laag is. Die kalwers word meesal op hok op die 

woonpersele gehou waar hulle in die meeste gevalle moet leef van die melk 

wat vir hulle in die uiers gelaat word met 'n gevolglike uitwerking op hulle 

kondisie en groei. 

6. Versorging van vee 

Benewens die gehalte van diere beinvloed die versorging van diere ook 

die mate waarin beskikbare weiding optimaal benut word. In die algemeen kan 

gestel word dat die versorging van diere op 'n lae peil is wat 'n aanduiding 

is dat die aanhou van diere nie as 'n markgerigte bedryf beskou word nie. 

Met die uitsondering van watervoorsiening is daar min sprake van 'n bewuste 

versorgingsprogram. Tekorte in die weiding word nie met veelekke aangevul 

nie en dui op 'n mate van onkunde omtrent die voedingswaarde van die natuur= 

like weiding. 

Bosluise word in die reel nie bewustelik bestry nie terwyl persoonlike 

waarnemings getoon het dat beeste vol bosluise is. Op die grond in privaat= 

eiendom is daar geen fasiliteite om bosluise te bestry nie en die vee-eie= 

naars is op die beesdip en -krale op die toegewese trustgrond aangewese. Op 

laasgenoemde grond is die dip van beeste nie verpligtend nie en die beesdip 

word selde gebruik.
1 

As redes waarom die fasiliteite nie gebruik word nie, 

is aangedui dat dipstowwe te duur is en dat vee-eienaars nie onderling kan 

ooreenkom om die projek gesamentlik aan te pak nie. In een geval is die 

ligging van die dipkraal ook as rede genoem. Die dipkraal is naamlik in 

die woongebied gelee sodat beeste deur die rivier na die dipkraal gebring 

moet word. In die somermaande wanneer die rivier vol is, is dit bykans on= 

moontlik. Daarby moet die beeste na hulle gedip is 'n dag of meer in die 

woongebied gehou word anders word die dipstof af gewas as die diere deur die 
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rivier geneem word voordat die bosluise dood is. Die risiko van skade aan 

ander se eiendom word ook verboog as die diere in die woongebied gebou moet 

word. Op die toegewese trustgrond is daar in bierdie verband een uitsonde= 

ring wat ongeveer 16% van die beesbevolking raak, naamlik die persoon wat sy 

beeste meerendeel op kraal op sy woonperseel voer. 1 Hierdie persoon bet 'n 

drukgang in die beeskraal waar sy beeste gereeld, ten minste maandeliks, teen 

bosluise bebandel word deur die dipstof met 'n bandpomp aan te spuit. 

Veesiektes word oor die algemeen bebandel met medisroe wat by die land= 

boukooperasie op Skuinsdrif gekoop word. Op die grond in privaateiendom bet 

niemand nog van bierdie medisynes gebruik nie ofskoon almal aangedui bet dat 

bulle dit sou doen as bulle vee siek word. Op die toegewese trustgrond is 

enkele gevalle teengekom waar bierdie medisynes reeds gebruik word. Daar is 

egter geen sprake van 'n gereelde of jaarlikse innnunisering van vee teen 

siektes nie terwyl die dienste van veeartse ook nie benut word nie. In bier= 

die verband is daar dus ten minste sprake van 'n boudingsverandering in die 

mate waarin Westerse veemedisynes aanvaar word as middels om veesiektes te 

bebandel. Die magiese bebandeling van vee teen siektes en met die oog op 

vrugbaarbeid bet blykbaar in onbruik geraak aangesien geen voorbeeld bier= 

van verkry kon word nie. 2 

7. Arbeid 

Die benutting van weiding bou ook met arbeid verband in die mate waarin 

dit met weidingsgebruike saambang wat die weiveldbenutting beinvloed. Soda= 

nige arbeid is beperk tot die instandbouding van beinings en suipings en die 

bestryding van veldbrande. Op die grond in privaateiendom deel elke mede

eienaar van die grond in die verpligting om sodanige arbeid te lewer uit 

boofde van bul mede-eienaarskap oor die grond waarvolgens elkeen in sowel 

die regte as die verpligtinge wat daaruit voortspruit, deel. Op die toege= 

wese trustgrond is die instandbouding van beinings en suipings die taak van 

die owerbeid wat dit delegeer aan die vee-eienaars omdat hulle hierdie fasi= 

liteite benut. Vee-eienaars word deur stukkende heinings geraak aangesien 

bulle vee kan afdwaal en skade veroorsaak en ook kan wegraak. Bulle word 

oak deur stukkende suipings en pomptoerusting in die weidingsgebied geraak 

aangesien hulle vee dan nie drinkwater het nie. Hierteenoor is alle volwas• 

se mans belas met bestryding van veldbrande aangesien die weidingsgebied oak 

hulpbronne soos hout verskaf wat nie net deur vee-eienaars benut word nie. 

Op sowel die grand in privaateiendom as die toegewese trustgrond is daar geen 
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beplande of doelbewuste program van ontbossing met die oog op weiveldverbe= 

tering nie. Die afwesigheid van 'n doelbewuste program van wisselweiding by 

wyse van 'n kampstelsel veronderstel ook geen arbeid om diere volgens 'n be• 

plande weidingsprogram van kamp na kamp te verskuif nie. 

8. Grondbewaring 

Die gebruik van grond vir weidingsdoeleindes kan in die lig van voorgaan= 

de bespreking enigermate b~oordeel word. Die feit dat verskeie diersoorte 

aangehou word~ veronderstel 'n mate van selektiewe benutting van die natuur= 

like plantegroei tot voordeel van die grassoorte. 1 Hierdie voordeel word 

egter negatief beinvloed deur die afwesigheid van beperkings op veegetalle2 

ooreenkomstig die drakrag van die grond, 3 die gebrek aan 'n doelbewuste ver= 

sorgings- en teelprogram, die relatief lae kwaliteit en die stadige omset 

van diere. Hierdeur word 'n geweldige druk op die beskikbare weiding geplaas 

wat op oorbeweiding dui met 'n gevolglike verswakking van die weiding oor die 

lang duur. Die gevolge van oorbeweiding word verhaas deur die afwesigheid 

van doelbewuste wisselweiding weens die gebrek aan 'n doeltreffende kampstel• 

sel. Die oorsake van bedoelde gevolge hang saam met die grondbesitstelsels 

en word daarom in die volgende afdeling behandel. In die geheel kan derhalwe 

gestel word dat die lae kwaliteit van die diere, die stadige omset van diere 

en die onbeheerde weidingsbestuur op 'n onderbenutting van die grond dui. 

Hierteenoor dui die ongunstige dier-bodem verhouding op 'n oorbenutting van 

die grond. Hierdie oenskynlike teenstrydige benutting van die grond veron= 

derstel 'n tweeledige aanpassing in die veebedryf. 'n Blote beperking van 

die veegetalle sou die probleem van oorbeweiding uitskakel maar nie 'n op= 

timale benutting van die weiding meebring nie. Aan die ander kant sal 'n 

blote verbetering van die gehalte diere of 'n vinniger omset of 'n beheerde 

weidingsprogram sander 'n beperking van die veegetalle nie die probleem van 

oorbeweiding uitskakel nie ofskoon dit 'n beter benutting van die beskikbare 

weiding veronderstel. Die arbeid in verQand met heinings, suipings en veld= 

brande dui enigermate op grondbewaring. 

IV. VERBAND TUSSEN GEBRUIKE VAN WEIGROND EN DIE GRONDBESITSTELSEL 

Uit die voorgaande afdeling blyk dat daar nie beduidende verskille in 

die gebruike van grond vir weidingsdoeleindes is nie ten spyte van die 

verskil in die grondbesitstelsels. Dit blyk ook dat die leemtes in die 
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Wat owerheidsbeheer oor grond vir weidingsdoeleindes betref, ontbreek 

sodanige beheer op die grond in privaateiendom sodat leemtes in die weidings= 

benutting alhier nie aan owerheidsbeheer gewyt kan word nie. Op die toege= 

wese trustgrond bepaal die owerheid die ligging van die weidingsgebied en le 

reels neer in verband met veekrale, die instandhouding van heinings en 

suipings en die bestryding·van veldbrande. Reels in verband met die in= 

standhouding van heinings en suipings en in verband met veldbrande is gerig 

op die bewaring van weiding. Die bepaling van die ligging van die weidings= 

gebied kan die benutting van die weiding beinvloed. Soos vroeer by die 

Tswana is die weidingsgebied op die toegewese trustgrond geograf ies van die 

woongebied geskei wat meebring dat vee-eienaars se versorging van en beheer 

oor diere bemoeilik word. In 'n intensiewe en markgerigte veebedryf is hi~r= 

die ruimtelike skeiding nie gewens nie. Waar die veebedryf egter gerig is 

op langtermyn sekuriteit, het die ruimtelike skeiding van woon- en weidings= 

gebied nie 'n noemenswaardige negatiewe uitwerking op die bedryf nie aange= 

sien die bedryf nie arbeidsintensief of markgerig is nie. 

Die afwesigheid van owerheidsbeheer oor veegetalle in ooreenstemming 

met die drakrag van grond kan as 'n leemte op die toegewese trustgrond aange= 

dui word. Owerheidsbeheer het immers die openbare belang ten doel en oorbe= 

weiding bevorder nie bedoelde belang nie. Die owerheid beheer wel die veege= 

talle op die weiding wat op die restant van Misgund gehuur word, 
1 

maar beperk 

dit nie. Ingevolge hierdie beheer word vereis dat diere wat aldaar wei dui= 

delik gemerk moet wees, dat die merktekens sowel as die aantal vee wat die 

weiding benut aan die owerheid verstrek word en dat vee-eienaars wat hulle 

vee daar laat wei die verskuldigde huurgeld aan die owerheid betaal. Die 

huurgeld bring 'n mate van beperking op die getalle van die vee wat daar 

wei, mee. Dit is egter 'n vraag of hierdie leemte in die owerheidsbeheer 

aan die grondbesitstelsel gewyt kan word. Owerheidsbevoegdhede wat aan die 

grondbesitstelsel ontleen word, omvat normaalweg nie beperkinge van hierdie 

aard nie. Die owerheid is wel bevoeg om sodanige beperkinge op te le wan= 

neer die openbare belang bedreig word. In Westerse stelsels vloei sodanige 

bevoegdhede gewoonlik voort uit wetgewing omtrent grondbewaring ingevolge 

waarvan bepaalde gebiede as verbeteringsgebiede verklaar word ten opsigte 
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waarvan besondere reels geld. Die weerstand wat veeverminderingskemas by die 

Bantoesprekende volke in die algemeen ontlok, is miskien 'n aanduiding dat 

bedoelde bevoegdhede van die owerheid aan hulle vreemd is en dat dit nie as 

sodanig deel van hul grondbesitstelsels uitmaak nie. 

'n Verdere leemte in die weiveldbenutting op die toegewese trustgrond 

spruit uit die gebrekkige ontwikkeling van die weidingsgebied soos die gebrek 

aan kampe wat wisselweiding bevorder, aandui. Die vee-eienaars en die onder~ 

dane is nie aanspreeklik nie aangesien hulle geen regte oor hierdie grond 

verkry nie. 1 Die onus om hierdie grond te ontwikkel, rus derhalwe op die 

owerheid uit hoofde van die owerheid se beheer daaroor. Hierdie leemte kan 

dus na die grondbesitstelsel herlei word omdat hierdie owerheidsbeheer daar= 

aan ontleen is. As redes vir die gebrekkige ontwikkeling van die weidings= 

gebied voer die plaaslike owerheid veral gebrekkige kapitaalmiddele en ar= 

beidsbronne aan. Weens die feit dat die eertydse instelling van stamdiens2 

in onbruik geraak bet, skyn arbeid 'n probleem te wees en verhoog die kapitale 

las om arbeid vir hierdie doel te huur. Onderdane is wel uit hoofde van hul 

vryhede ten opsigte van hierdie grond tot 'n bydrae verbind. Stamlede ver• 

werp egter 'n kampstelsel omdat so 'n stelsel slegs arbeid in verband met 

die versorging van vee verminder. Sodanige arbeidsbesparing regverdig vol= 

gens hulle nie die groot kapitale uitgawe van heinings en watervoorsiening 

nie. Hieruit blyk dus ook 'n hoe mate van onkunde omtrent die voordele van 

'n kampstelsel en, bygevolg, wisselweiding as 'n vorm van grondbewaring. Dit 

is derhalwe duidelik dat die gemeenskaplike benutting van weiding ingevolge 

die grondbesitstelsel nie die optimale benutting van grond tot gevolg bet 

nie veral weens die onderontwikkeling daarvan en die mate van weerstand 

teen sodanige ontwikkeling as gevolg van onkunde. Die oorsaak van hierdie 

onderbenutting is gelee in die grondbesitstelsel. 

Die onderbenutting van grond vir weidingsdoeleindes weens die lae ge= 

halte van diere en die stadige omset daarvan kan as sodanig nie aan gebrek= 

kige owerheidsbeheer of aan die grondbesitstelsel gewyt word nie. Die keuse 

van die tipe en gehalte van diere sowel as die omset daarvan berus uitsluit= 

lik by die vee-eienaars. Die owerheid kan ten meeste maatreels soos die be= 

skikbaarstelling van geregistreerde en graadbulle inisieer, maar kan vee

eienaars nie uit hoofde van die grondbesitstelsel regstreeks dwing om diere 

1. Supra 67, 77-78 
2. Schapera 1955 30, 92, 95, 110 
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van 'n bepaalde gehalte aan te hou of om die omset daarvan te verhoog of te 

versnel nie. 

Wat regte oor grond vir weidingsdoeleindes betref, verkry stamlede op 

die toegewese trustgrond nie regte oor die grond nie, sodat regte oor grond 

nie die benutting daarvan beinvloed nie. Onderdane se vryhede om sodanige 

grond te benut, kan wel die gebruik daarvan beinvloed. As die resultaat bier= 

van negatief is, moet dit aan gebrekkige uitoefening van owerheidsbeheer oor 

die grond enersyds en aan leemtes in die owerheidsbevoegdhede andersyds of 

aan albei toegeskryf word. 

Op die grond in privaateiendom vloei mede-eienaars se gebruik van grond 

as weiding uit hul eiendomsreg oor die grond voort. Hoewel die dier-bodem 

verhouding op hierdie grond tans gunstig vergelyk met die drakrag van die 

gebied, 1 behels die grondbesitstelsel as sodanig geen beperking op veegetal= 

le nie. Die besitstelsel beperk wel die aantal vee wat 'n individuele eienaar 

mag aanhou, 2 maar nie die aantal vee wat die onderskeie mede-eienaars gesa= 

mentlik mag aanhou nie. Die grondbesitstelsel sluit verder die uitplasing 

van vee (mafisa) by een van die mede-eienaars uit, aangesien die voordeel 

wat by uit die kontrak verkry in beginsel aan al die mede-eienaars toekom. 3 

Eiendomsreg oor grond belet ook nie die ontwikkeling van grond nie sodat die 

afwesigheid van 'n kampstelsel, wat 'n beter benutting van die weiding in 

die hand werk, nie aan hierdie grondbesitstelsel gewyt kan word nie. Die 

feit dat die grond deur 'n aantal eienaars in onverdeelde aandele besit 

word, vereis samewerking ten einde die gebied te ontwikkel. Soos die vee

eienaars op die toegewese trustgrond beskou die mede-eienaars die vermin= 

dering van arbeid in verband met die versorging van diere as die enigste 

voordeel van 'n kampstelsel wat nie die relatief groot kapitale uitgawe van 

so 'n stelsel regverdig nie. Ook bier is daar dus 'n hoe mate van onkunde 

omtrent die voordele van wisselweiding as 'n vorm van grondbewaring. Soos 

op die toegewese trustgrond kan die onderbenutting van die weiding op die 

grand in privaateiendom as gevolg van die lae gehalte van diere en die sta= 

dige omset daarvan nie aan die betrokke grondbesitstelsel gewyt word nie. 

Die besit van grand in onverdeelde aandele hou in dat die onderskeie mede

eienaars die grand in gelyke dele vir uitsluitlike gebruik kan verdeel soos 

1. Supra 33 
2. Vgl. supra 85 
3. Vgl. supra 85 
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trouens met die grond vir woon- en bewerkbare doeleindes gedoen is. Die 

mede-eienaars se keuse om grond vir weidingsdoeleindes gemeenskaplik te be• 

nut, moet gesien word as 'n kontinuering van die Tswana se eertydse gebruik 

van grond vir hierdie doel eerder as dat dit 'n noodwendige gevolg van die 

betrokke grondbesitstelsel is. 

V. GEBRUIKE VAN GROND AS WEIDING EN VERANDERINGE 

Uit die studie blyk dat die huidige gebruike van grond vir weidingsdoel= 

eindes by die stam onder studie veranderinge ondergaan het in vergelyking 

met die Tswana se eertydse gebruike van weigrond. Aan die ander kant is 

daar ook sprake van kontinuiteit. In die bree is daar nie sprake van 'n al= 

gemene of regstreekse funksieverandering in die gebruik van grond vir bedoel• 

de doeleinde nie, hoewel die beperkte weiding en die feit dat die weidings= 

gebiede omhein is, meegebring het dat die eertydse veeposstelsel sowel as 

die mafisa-gebruik in onbruik geraak en dus hul funksie verloor het. Ver• 

anderinge in die ligging en voorkoms van beeskrale op die toegewese trust= 

grond en in die materiaal waarvan die meeste beeskrale gemaak is, het tot 

gevolg dat die beeskraal en die aangrensende gebied nie meer as die verga= 

derplek van mans figureer nie. Die beeskraal geld ook nie meer as begraaf= 

plek van mans nie. 

Benewens hierdie funksieveranderinge is daar ook vormveranderinge. Op 

die grond in privaateiendom is die weidingsgebied nie meer r11imtelik van die 

woongebied geskei nie. Die materiaal vir die beeskrale, kleinveekrale, vark

en hoenderhokke het verander, terwyl die weidingsgebiede met draad omhein is. 

Verder het die eertydse stelsel van vrye aanteel in sonnnige gevalle verander 

na bewuste en beplande teelprogrannne vir varke, skape, perde en beeste. Die 

versorging van diere het ook enkele vormveranderinge ondergaan soos blyk 

uit die voer van varke op hok en skape, beeste en perde op kraal, uit die 

behandeling van diere teen bosluise en uit die behandeling van veesiektes 

met behulp van Westerse medisynes. Ofskoon laasgenoemde veranderinge op 

klein skaal voorkom, dui dit ook op 'n verandering in houdinge. 

Ten spyte van bogemelde veranderinge is daar ook sprake van kontinui= 

teit soos dit weerspieel word in die sterk klem op die kwantiteit eerder 

as die kwaliteit van diere, in die verskeidenheid diersoorte wat die wei= 

ding benut, in die stadige omset van diere en in die leemtes soos oorbewei= 

ding en onderbenutting van die weiding. Laasgenoemde spruit uit die afwe= 

sigheid van beperkinge op dieregetalle en van 'n kampstelsel wat wisselwei• 

ding en weidingsherstel bevorder. 
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In die geheel kan dus gestel word dat die funksie- en vormveranderinge 

wat ingetree het nie 'n wesentlike invloed op die optimale benutting van 

weiding gehad het nie. Die eertydse negatiewe elemente in die gebruik van 

grond vir weidingsdoeleindes word in die huidige gebruike grootliks gekon= 

tinueer. Die veranderinge wat wel ingetree het, is nie tot die gebruik van 

grond as weiding beperk nie, maar kring ook wyer uit en beinvloed die kul= 

tuur- en volkstruktuur in die bree. 

Op die toegewese trustgrond is daar 'n toename in die owerheidsbetrok= 

kenheid by die gebruik van grond vir weidingsdoeleindes as kultuurkompleks. 

Dit blyk uit die reels omtrent krale op woonpersele, omtrent die instand= 

houding van heinings en suipings en omtrent die bestryding van veldbrande. 

Die meerdere owerheidsbetrokkenheid veronderstel 'n sterker verband tussen 

die betrokke kultuurkompleks, die politiek en die ekonomie as kultuuraspek= 

te. Op die grond in privaateiendom waar owerheidsbeheer oor grond vir wei= 

dingsdoeleindes ontbreek, het die verband tussen bedoelde kultuurkompleks 

en die politiek verval. Hierteenoor skep die gesamentlike beheer van die 

mede-eienaars oor grond vir weidingsdoeleindes nuwe verhoudinge en verhou= 

dingstelle tussen die gebruik van grond vir weiding as 'n kultuurkompleks, 

die ekonomie en die verbintenisreg. In die algemeen gaan die verval van 

die eertydse veeposstelsel gepaard met 'n verdwyning van verhoudinge en 

verhoudingstelle tussen die gebruik van weigrond as kultuurkompleks en die 

politiek waar 'n wyk 'n gemeenskaplike veepos onderhou het en, waar die 

gesinnegroep 'n gemeenskaplike veepos gehad bet, tussen bedoelde kultuur= 

kompleks en verwantskap. Die verval van die mafisa-gebruik gaan weer ge= 

paard met die verdwyning van verhoudinge en verhoudingstelle tussen die 

betrokke kultuurkompleks, die ekonomie en die verbintenisreg. Hierteenoor 

skep verskynsels soos die koop en verkoop van diere en diereprodukte weer 

nuwe verhoudinge en verhoudingstelle tussen bedoelde kultuurkompleks, die 

ekonomie en die verbintenisreg. Die verval van magiese behandeling van 

veesiektes bring die verdwyning van verhoudinge en verhoudingstelle tussen 

die gebruik van grond vir weiding as kultuurkompleks en die religie mee, 

terwyl die gebruik van Westerse veemedisynes nuwe verhoudinge en verhou= 

dingstelle tussen bedoelde kultuurkompleks en die ekonomie daarstel. Aan 

die ander kant skep die rituele slag van diere vir 'n gemeenskaplike maal 

tussen geloofsgenote weer nuwe verhoudinge en verhoudingstelle tussen die 

betrokke kultuurkompleks en die religie. 

Die aanpassinge in die kultuurstruktuur weens die veranderinge in die 
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gebruik van grond as weiding vind ook in die volkstruktuur uitdrukking. Die 

meerdere owerheidsbetrokkenheid op die toegewese trustgrond in verband met 

die gebruik van grond as weiding veronderstel 'n toename in die aantal ver= 

houdingstelle van 'n politieke en ekonomiese aard tussen die owerheid en die 

vee-eienaars. Op die grond in privaateiendom waar die gebruik van bedoelde 

grond deur die mede-eienaars onderling beheer word, is daar 'n toename in 

verhoudingstelle van 'n ekonomiese en verbintenisregtelike aard tussen die 

mede-eienaars. Die verval van die eertydse veeposstelsel veronderstel 'n 

afname in die verhoudingstelle van 'n politieke en verwantskapsaard terwyl 

die verval van die mafisa-gebruik weer 'n afname in die verhoudingstelle 

van 'n verwantskaps-, ekonomiese en verbintenisregtelike aard meebring. Die 

koop en verkoop van diere bring verhoudingstelle van 'n ekonomiese en verbin= 

tenisregtelike aard tussen kopers en verkopers tot stand. Die verval van 

magiese behandeling van vee veronderstel die verdwyning van religieuse ver= 

houdingstelle tussen vee-eienaars en die magiese praktisyn, terwyl die ge= 

meenskaplike maal tussen geloofsgenote wat met ritueel gepaard gaan reli= 

gieuse verhoudingstelle tussen die betrokkenes daarstel. 

VI. GEVOLGTREKKINGE 

Grond as weiding word deur beeste, donkies, perde, muile, skape, bokke, 

varke en pluimvee benut. Die verskeidenheid diersoorte oefen 'n belangrike 

selektiewe invloed op die plantegroei uit welke invloed egter ongedaan ge= 

maak word deur die oorbeweiding van die grond. Die getal diere wat die wei= 

ding benut, hou nie rekening met die drakrag van die grond nie. Die weidings= 

gebiede is omhein maar nie in kampe verdeel nie sodat weidingsgebruike soos 

wisselweiding, weidingsrus en weidingsherstel afwesig is. Daar is by vee

eienaars 'n mate van weerstand teen die ontwikkeling van weidingsgebiede 

weens ekonomiese redes en onkunde wat daarop dui dat weidingsgebruike nie 

op grondbewaring gerig is nie. Die gehalte van diere is oor die algemeen 

laag hoewel daar pogings tot 'n gestadigde opteling van die beeskudde is. 

Daar is 'n algemene neiging om beeste slegs te verkoop om in kontantbehoef• 

tes te voorsien sodat die omset van diere op die weiding stadig is en daar 

ook nie 'n beduidende seleksie van teelmateriaal is nie. Die lae gehalte 

en stadige omset van diere bet 'n negatiewe uitwerking op die optimale ge= 

bruik van grond as weiding. Die relatief groot donkiebevolking op die toe= 

gewese trustgrond hang saam met die ongunstige verspreiding van waterpunte 

vir menslike gebruik. In die algemeen kan gestel word dat die gebruik van 
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grond as weiding nie met 'n markgerigte veebedryf gepaard gaan nie, maar met 

'n veebedryf wat op 'n mate van spaar en dus kwantiteit gerig is. 

Ten spyte van die verskil in grondbesitstelsels is daar 'n hoe mate van 

ooreenkoms in die gebruik van grond as weiding. Die gebruik van grond as 

weiding toon ook groot ooreenkomste met die Tswana se eertydse gebruike daar= 

van, sodat gestel kan word dat die huidige grondbesitstelsels nie 'n beduiden= 

de verbetering in die gebruik van grond as weiding meegebring het of veronder= 

stel nie. 

Die huidige gebruike van grond as weiding toon belangrike veranderinge 

in vergelyking met die Tswana se eertydse gebruike daarvan. Op die grond in 

privaateiendom is die weidingsgebied nie SOOS vroeer by die Tswana en SOOS 

op die toegewese trustgrond ruimtelik van die woongebied geskei nie. Hierdie 

verandering het egter nie 'n betekenisvolle invloed op die gebruik van grond 

as weiding nie. Die omheining van weidingsgebiede en die beperkte weiding 

het die verval van die veeposstelsel en die mafisa-gebruik tot gevolg gehad, 

dog nie die optimale benutting van weiding bevorder nie. Verder is daar en= 

kele voorbeelde van bewuste teling by varke, skape, perde en beeste wat met 

die voer van hierdie diere op hok en kraal gepaard gaan, dog daar is nie 

sprake van voerverbouing op groot skaal nie. Die magiese behandeling van 

veesiektes het verval terwyl daar in geringe mate van Westerse veemedisynes 

gebruik gemaak word wat op 'n houdingsverandering dui. Die veranderinge wat 

ingetree het, het ook gevolgP. vir die kultuur- en volkstruktuur en dui op 

die uitkringende effek van kultuurveranderinge. Benewens veranderinge is 

daar ook sprake van kontinuiteit in die gebruik van grond as weiding. 



HOOFSTUK 9 

ANDER GEBRUIKE VAN GROND 

I. INLEIDING 

Ander gebruike·van grond bet betrekking op die benutting van natuurlike 

hulpbronne wat in en op die aardbodem voorkom en wat regstreeks deur die mens 

gebruik word as voedsel en ook om materiele kultuurprodukte te vervaardig. 

Sodanige natuurlike hulpbronne is onroerende goed en wel grond
1 

totdat dit 

deur skeiding in roerende goed verander word. 'n Boom is byvoorbeeld deel van 

grond totdat dit omval of afgekap word en minerale is deel van grond totdat 

dit deur ontginning van die grond geskei word. Die benutting van weiding as 

'n natuurlike hulpbron is in 'n afsonderlike hoofstuk bespreek omdat dit nie 

regstreeks deur die mens nie, maar onregstreeks deur die mens se diere, benut 

word. 

Dit word vandag algemeen aanvaar dat die natuurlike omgewing bestaans= 

moontlikhede bied en terselfdertyd ook beperkinge stel. 2 Die moontlikhede en 

beperkinge hang enigermate saam met die beskikbaarheid of onbeskikbaarheid van 

natuurlike hulpbronne. Welke van die beskikbare hulpbronne benut word en die 

mate van benutting hang egter saam met die mens se behoeftes en met sy kennis 

en vaardigheid om die hulpbronne te benut. Deur die ontginning van natuurlike 

hulpbronne verander en omvorm die mens enersyds sy natuurlike omgewing in min= 

dere of meerdere mate en word hy andersyds in staat gestel om feitlik oral ter 

wereld 'n leeftog te ontworstel. 3 Daar is dus 'n wisselwerking tussen die 

mens en sy omgewing4 wat ook in die mens se gebruike van natuurlike hulpbronne 

weerspieel word. 

In hierdie hoofstuk val die klem op die natuurlike hulpbronne wat benut 

word, op die doel waarvoor, op die graad van benutting, op die reels in ver• 

band met ontginning en op die uitwerking van benutting op die mens en sy om= 

gewing. Die verwerking van natuurlike hulpbronne en die gepaardgaande teg= 

nieke val buite die studie omdat die hulpbronne deur ontginning van die grond 

geskei word en dus nie meer 'n deel van die grond vorm nie. 

I. Supra 63 
2. Supra 25 
3. Vgl. Beals en Hoijer 1969 299 
4. Supra 26 
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II. DIE TSWANA SE GEBRUIKE VAN NATUURLIKE HULPBRONNE 

Die Tswana benut die fauna in die natuurlike omgewing as 'n bron van voed= 

sel 1 en medisyne, 2 terwyl dit ook ruwe materiaal vir bewerking3 en vir die ver• 

vaardiging van allerlei gebruiksartikels4 verskaf. Verder is ivoor, volstruis= 

vere en pelse belangrike handelsartikels. 5 Uit die diereryk word onder andere 

die leeu, luiperd, hiena, wildehond, jakkals, wildekat, olifant, renoster, see• 

koei, kameelperd, hartbees, wildebees, gemsbok, eland, koedoe, duiker, steen= 

bok, baas, vlakvark, ystervark, krimpvarkie, ietermago, ratel, bobbejaan, mol 

en skilpad benut. Voorts word voels SOOS die pou, korhaan, volstruis, patrys, 
6 fisant en tarentaal benut. Hieruit blyk dat 'n groot verskeidenheid dier• 

soorte benut word, dog dit is nie moontlik om uit die literatuur die graad 

van benutting af te lei nie. 

Die hele stamgebied is toeganklik vir jag of skoon strikke nie op ander 

se lande en in openbare paaie gestel mag word nie. Daar kan deur die jaar 

gejag word ofskoon pelsdraende diere gewoonlik nie in die somer, wanneer hulle 

dragtig is, gejag word nie7 wat op 'n mate van natuurbewaring dui. Sekere ge= 

deeltes van wat gejag word, word as tribuut (sehuba) aan die stamhoof gegee8 

waardeur stamlede se onderhorigheid en lojaliteit aan die owerheidsgesag be= 

klemtoon word. 9 By sommige stamme is die jag van veral grootwild beperk deur= 

dat die stamhoof se toestemming vooraf verkry moet word.IO Die stamhoof kan 

by geleentheid ook 'n gemeenskaplike jagtog (letsholo) gelas. 11 Vroeer is 

totemdiere12 nie deur lede van die totemgroep gedood of geeet nie weens die 

gevaar van 'n kwaadaardige velsiekte. Ofskoon die jonger generasies in re• 

senter jare skepties teenoor hierdie taboe staan, vermy die meeste mense nog 

hul totemdier. 13 Resente navorsing by die Kgatla van Moruleng en by die 
14 Hwaduba toon volgens professor J.H. Coetzee dat daar nie meer 'n strenge 

verbod op die doodmaak van totemdiere is nie. Hieruit kan afgelei word 

1. Schapera 1943 6, 255 
2. Supra 51; vgl. ook Meiring 1980 14 
3. Schapera 1943 255 
4. Schapera 1953 25-27 
5. Schapera 1953 29 
6. Schapera 1943 6-7, 255-259; supra 50-51 
7. Schapera 1943 258 
8. Schapera 1943 258-259 
9. Vgl. Schapera 1955 120 

10. Schapera 1943 257 
11. Schapera 1943 256 
12. Supra 50 
13. Schapera 1943 257-258 
14. Persoonlike mededeling Potchefstroom Januarie 1980 
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dat die taboes in verband met totemdiere besig is om hul bonatuurlike sanksie 

te verloor en dat daar 'n houdingsverandering ten opsigte van totemdiere in= 

tree. 

Die benutting van die fauna is tot die manlike sekse beperk. Mans jag 

hoofsaaklik grootwild en roofdiere terwyl die veewagters (seuns) veral jag 

maak op voels en kleinwild.
1 

Hieruit blyk dat daar ook 'n mate van arbeids= 

verdeling op die basis van ouderdom binne die manlike sekse is. 

Die Tswana benut die flora uit die natuurlike omgewing hoofsaaklik as 'n 

bron van voedsel2 en medisyne3 en vir doeleindes van bou- en omheiningsmate• 
. 14 kh 5 . . k d . d" d" riaa en as vuurmaa out. Dit voors1en oo gron stowwe v1r 1e vervaar 1• 

ging van allerlei gebruiksartikels. 6 Uit die planteryk word eetbare wortels, 

bolle, knolle, bossies en vrugte, gras, riet, boombas, blare en die hout van 

home en struike benut. 7 Hieruit blyk 'n redelike omvangryke benutting van 

die flora, hoewel dit nie moontlik is om die graad van benutting te bepaal 

nie. Dit kan aanvaaT word dat hout en gras redelik baie gebruik word, aange= 

sien dit in elke woning gebruik word en aangesien beeskrale van houtpale ge= 

maak word. Hout word ook algemeen as brandstof gebruik. 

Die flora op nie-toegewese grond is vir alle stamlede toeganklik. 8 Die 

benutting daarvan word egter beinvloed deur seisoenale verbodsbepalinge. 9 

'n Verdere beperking is die reel dat home in en om die woongebied nie sender 

die stamhoof se toestennning gekap mag word nie. By ten minste die Ngwato is 
10 daar ook 'n verbod op die kap van home langs rivieroewers of in groot woude. 

Hierdie beperkinge kan enigermate as vorme van natuurbewaring beskou word 11 

soos ook die verbod op veldbrande gedurende die wintermaande. 12 Die flora op 

toegewese grond is slegs toeganklik vir die eienaars van sodanige grond en 

sender hul toestennning kan niemand anders dit benut nie. 13 

1. Schapera 1943 256 
2. Schapera 1953 20 
3. Supra 52 
4. Supra 99, 100, 163 
5. Schapera 1943 6 
6. Schapera 1953 25-26, 27 
7. Schapera 1943 6; Schapera 1953 25; supra 52; vg~. ook 

Meiring 1980 15 
8. Schapera 1943 262-263 
9. Schapera 1943 263-264; supra 52 

10. Schapera 1943 263 
11. Vgl. Schapera 1943 26 
12. Supra 162 
13. Schapera 1943 263 
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Wat die benutting van die flora betref, is vroue hoofsaaklik vir die 

versameling van eetbare plante en vuurmaakhout asook vir die sny van dekgras 

en riet verantwoordelik. Mans is klaarblyklik verantwoordelik vir die kap 

van bou- en omheiningsmateriaal en bout vir verwerking aangesien mans vir 

k l . d. b . b kb d 2 t d houtwer en v1r 1e ont oss1ng van woon- en ewer are gron veran woor e• 

lik is. Die medisynman is vir die versameling van plantaardige bestanddele 

van sy medisyne verantwoordelik. 3 Arbeid in verband met die benutting van die 

flora word dus verdeel op die basis van sekse terwyl daar in verband met die 

medisynman ook 'n mate van arbeidspesialisasie is. 

Natuurlike waterbronne soos riviere en panne wat in die woongebied gelee 

is, is vir alle stamlede vir huishoudelike gebruik en as veesuipings toegank= 

lik. 4 Damme en putte wat deur gemeenskaplike stamarbeid opgerig en gegrawe 

word, is eweneens vir alle stamlede toeganklik. 5 'n Dam of put wat deur 'n 

wyk of familiegroep of 'n groep persone gesamentlik opgerig of gegrawe word, 

is slegs toeganklik vir die groep wat dit tot stand bring sodat ander wat die 

water uit sodanige bron wil benut die toestemming van die skeppers daarvan 
6 moet verkry. 

Natuurlike waterbronne op nie-toegewese grond is ook vir alle stamlede 

toeganklik hoewel bronne wat binne 'n bepaalde weidistrik val slegs vir die= 

gene wat hul vee in die distrik hou, toeganklik is. 7 Waar 'n bepaalde groep 

'n put of dam op nie-toegewese grond grawe of oprig, is toegang tot sodanige 

bron tot die skeppers daarvan beperk mits dit met die stamhoof se toestemming 

gegrawe of opgerig is. 8 Sodanige waterbronne wat beperk toeganklik is, is 

egter ook toeganklik vir 'n persoon wat met of sonder sy vee deur die distrik 

reis of trek. 9 Hieruit blyk dat veral natuurlike waterbronne deur mens en 

dier benut word. Ondergrondse waterbronne word op beperkte skaal deur middel 

van putte benut. 

Natuurlike hulpbronne soos bouklei (nnnu), potklei (letsopa) en kalk 

(lesaba) is op nie-toegewese grond vir alle stamlede toeganklik. Ontginning 

van gemelde bronne op toegewese grand is toeganklik vir die eienaars van 

I. Schapera 1953 27 
2. Supra 100 
3. Schapera 1953 63 
4. Schapera 1943 243 
5. Schapera 1943 244 
6. Schapera 1943 246 
7. Schapera 1943 245 
8. Supra 67 
9. Schaper a 1943 245 
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sodanige grond wat aan ander stamlede toestemming kan verleen om dit te ontgin. 

Ontginning van genoemde bronne is op openbare paaie verbode
1 

terwyl potklei 
2 

slegs gedurende sekere tye van die jaar ontgin mag word. Kalk, bou- en pot• 

klei word waarskynlik deur die vrou ontgin vir bou- en pleisterwerk, vir potte• 

bakkery en vir huishoudelike gebruik. 3 Weens onvoldoende gegewens is dit nie 

moontlik om te bepaal hoe omvangryk hierdie bronne benut is nie. Daar kan 

aanvaar word dat bouklei algemeen gebruik is, aangesien dit in alle wonings 

en ander bousels gebruik is. 

Die posisie ten opsigte van die ontginning van minerale soos ystererts 

is enigermate onduidelik. Dit is bekend dat ystererts vroeer ontgin is om 

implemente en ornamente te maak4 en vir handelsdoeleindes. 5 Dit is egter nie 

duidelik of minerale vir alle stamlede toeganklik was nie. Ystererts kon 

waarskynlik vroeer deur alle stamlede ontgin word, maar namate die handel met 

yster toegeneem het, het die stamhoof se beheer oor die ontginning daarvan 

toegeneem. 6 Vroue is van metaalbewerking uitgesluit7 en by implikasie dus 

ook van die ontginning van die erts. Dit is verder bekend dat metaalbewerking 

met 'n mate van arbeidspesialisasie gepaard gaan soos die onderskeid tussen 

smelters (baubi) en smede (bathudi) aandui. 8 Dit is egter nie bekend of die 

erts deur 'n afsonderlike delwersklas of deur die smelters ontgin is nie. 

Dit is ook nie moontlik om te bepaal tot watter mate minerale ontgin is nie. 

Dit is bekend dat nie alle stamme minerale ontgin het nie, waarskynlik weens 

die onbeskikbaarheid daarvan in sommige gebiede en moontlik ook weens 'n ge= 

brek aan kennis en vaardigheid by so11Dllige stamme om dit te benut. 

Dit blyk dus dat die Tswana die natuurlike hulpbronne in hul natuurlike 

omgewing redelik ekstensief vir verskeie doeleindes benut. Toegang tot hier= 

die bronne verskil op toegewese en nie-toegewese grond. Die ontginning van 

hierdie bronne gaan met 'n duidelike patroon van arbeidsverdeling gepaard en 

daar is ook 'n mate van arbeidspesialisasie. Uit die beskikbare gegewens is 

dit orunoontlik om die uitwerking van hierdie benutting op die grond te eva= 

lueer, hoewel daar tekens van natuurbewaring is wat dikwels met 'n bonatuur= 

like sanksie gepaard gaan. 

I. Schapera 1943 263 
2. Supra 67 
~. Vgl. Schapera 1953 27 
4. Schapera 1943 7, 265; vgl. ook Redelinghuys 1968 77 
5. Vgl. Fagan 1969 68-69 
6. Vgl. Schapera 1943 265 
7. Redelinghuys 1968 77 
8. Vgl. Redelinghuys 1968 78, 79 
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III. HUIDIGE GEBRUIKE VAN NATUURLIKE HULPBRONNE 

Op die grond in privaateiendom en op die toegewese trustgrond geld 'n 

verbod op die jag van wild en voels. Op die grond in privaateiendom het die 

mede-eienaars die jagverbod wat die stamowerheid op die toegewese trustgrond 

ingestel het, vrywilliglik aanvaar. Die verbod sluit die stel van strikke en 

slagysters in. Ongediertes soos jakkalse wat 'n bedreiging vir veral klein-

en pluimvee inhou, is egter van die verbod uitgesluit. Die vroeere opvattinge 

omtrent totemdiere word nog gehandhaaf, maar omdat geen van die totemdiere van 

stamlede in die gebied aangetref word nie, kon nie vasgestel word of die vroeere 

opvattinge met die daad uitgeleef word nie. Navrae het verder getoon dat die 

verbod op jag nie oortree word as 'n hond byvoorbeeld 'n haas vang terwyl die 

eienaar sy vee in die weidingsgebied kontroleer nie tensy dit die persoon se 

bedoeling was om te jag. Wild is tot kleinwild beperk en grootwild kom glad 

nie in die gebied voor nie. Die voelbevolking in die gebied is tot kleinvoels 

beperk. Tydens die navorsing is byvoorbeeld geen tarentale in die gebied op• 

gemerk nie terwyl navrae aangedui het dat tarentale selde in die gebied voor• 

kom. Daar is verder aangedui dat kinders opgevoed word om voels nie te ver= 

wilder nie. Daar is byvoorbeeld geen voelrekker by kinders opgemerk nie. 

Daar kan egter nie bo alle twyfel gestel word dat die jagverbod nie oortree 

word nie, hoewel daar geen geval van enige optrede teen 'n oortreder deur die 

stamowerheid bevestig is nie. 

Op die grond in privaateiendom behels die aanvaarding van die jagverbod 

'n beperking op eienaars se regte oor hul grond terwyl die verbod op die toe= 

gewese trustgrond 'n beperking plaas op stamlede se vryheid om die fauna te 

benut. Die verbod het egter min praktiese implikasies aangesien die fauna in 

die gebied beperk is. Die praktiese betekenis van die verbod is egter dat 

'n skaars hulpbron beskerm word sodat die verbod as 'n vorm van grondbewaring 

gesien kan word. 'n Regstreekse gevolg is dat die fauna nie meer 'n bron van 

vleis en ander bruikbare materiaal vir die vervaardiging van materiele kultuur= 

produkte is nie sodat op plaasvervangende bronne gesteun moet word. 

Die gebruik van die flora is hoofsaaklik tot hout en gras beperk. Hout 

word algemeen as brandhout gebruik. Hout word ook as balke en kosyne in 

wonings gebruik. Daar ~kyn 'n direkte verband te wees tussen die gebruik van 

hout en sink. Waar sink as boumateriaal gebruik word, 1 word meesal gekoopte 

balke en staalkosyne gebruik. Waar gras as dakmateriaal gebruik word, word 

1. Supra 104 
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halke en kosyne oorwegend gemaak van hout uit die natuurlike omgewing. Hout 

word verder algemeen as pale en sparre in heinings en veekrale gehruik, hoe• 

wel ysterpale en -sparre ook in mindere mate gehruik word. Kleinveekrale word 

meesal van takke gemaak. Takke word ook gehruik om draadheinings van woonerwe 

en -persele toe te slaan en in enkele gevalle selfs as heinings. 1 Takke word 

nie meer gehruik om die lolwapa of hinneplaas te omhein nie. 2 Hout word nie 

meer algemeen gehruik om huishoudelike gereedskap soos houtemmers, -lepels, 

-horde, -stampers en -stamphlokke te vervaardig nie. Die houtroerstok word 

egter nog algemeen gehruik en word meesal self vervaardig. Lang houtpale uit 

die natuurlike omgewing word ook gehruik om die toegangsverhod tot 'n woning 

waar 'n gehoorte plaasgevind het, aan te dui. 3 

Gras word veral as dekmateriaal vir die dakke van wonings gehruik, 4 maar 

ook om handhesems te maak om die kleivloere te vee. Gras en plantvesel word 

nie algemeen vir vleg- en mandjiewerk gehruik nie, aangesien hierdie hedryf 

in die stamgehied grootliks verdwyn het. Die gehruik van ander plantvesel is 

heperk, aangesien die hewuste versameling van veldkos nie voorkom nie. Hoewel 

geen inligting hieroor verkry kon word nie, kan aanvaar word dat die gehruik 

van plantmateriaal vir die huisapteek nog op heperkte skaal voorkom. Daar is 

egter geen erkende medisynman in die gehied nie. In die algemeen kan dus ge= 

stel word dat met die uitsondering van hrandhout en weiding die flora in die 

gehied op heperkte skaal henut word. 

Op sowel die grand in privaateiendom as die toegewese trustgrond is die 

henutting van die flora op woon- en hewerkhare grand tot die grondhouers en 

hul afhanklikes heperk. Hierdie heperking spruit uit die grondhouers se reg= 

te oor sodanige grond. Die reghehhendes kan andere egter toelaat om die flora 

op hul grand te henut. Die home en struike wat op woon- en hewerkhare grond 

tydens onthossing uitgehaal word, word meesal tot pale en sparre verwerk ter= 

wyl die takke as heiningsmateriaal en hrandhout henut word. 

Op die grand in privaateiendom is die henutting van die flora op grand 

wat nie vir woon- en bewerkbare doeleindes toegewys is nie, toeganklik vir 

al die mede-eienaars en hul afhanklikes vir eie gebruik. Op die toegewese 

trustgrond is die flora op die meent toeganklik vir alle wettige inwoners 

van die gebied vir eie gebruik. Op die grand in privaateiendom het die mede-

1. Supra 103 
2. Supra 105 
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eienaars deur onderlinge ooreenkoms handel met brandhout verbied omdat handel 

daarmee tot toekomstige tekorte kan lei. Op die toegewese trustgrond is daar 

'n owerheidsverbod op die handel met brandhout hoewel een inwoner vir 'n ander 

inwoner brandhout kan kap, karwei en vergoeding vir sy arbeid mag ontvang. 

Op sowel die grond in privaateiendom as die toegewese trustgrond is daar 'n 

verbod op veldbrande. Op die grond in privaateiendom en op die toegewese 

trustgrond het die eertydse taboes omtrent die benutting van die flora 1 ver= 

val, hoewel daar op die toegewese trustgrond 'n owerheidsverbod op die kap van 

groeiende jong bome is. Die verbod op die handel met brandhout, op veldbrande 

en op die kap van jong bome kan as vorme van natuurbewaring gesien word. 

Wat arbeidsverdeling in verband met die benutting van die flora betref, 

is die vrou en dogters steeds verantwoordelik vir die sny van dekgras en die 

versameling van brandhout. In baie gevalle gaan die man egter brandhout in 

die weidingsgebied kap wat hy met 'n wa na die huis bring. Hieruit blyk dat 

nie alleen die tegniek om hout te vervoer verander het nie, maar ook dat daar 

'n verandering in die arbeidsverdeling is wat nuwe pligte vir die man mee= 

bring. Hout vir ander doeleindes as brandhout word uitsluitlik deur die man 

gekap. 

Natuurlike waterbronne is beperk tot die Thulanerivier op die grond in 

privaateiendom en die Groot Maricorivier op die toegewese trustgrond. Hier• 

die waterbronne is onderskeidelik toeganklik vir alle inwoners van die grond 

in privaateiendom en die van die toegewese trustgrond asook vir hul vee. 

Nie een van die riviere mag deur individue vir uitsluitlike gebruik opgedam 

word nie. Hoewel hierdie bronne nie vir besproeiingsdoeleindes benut word 

nie, 2 is daar geen beswaar teen of verbod op die aanbring van pompe daarin 

vir hierdie doel nie. Op die toegewese trustgrond is daar 'n statutere ver= 

bod op die besoedeling van 'n openbare waterbron, 3 terwyl die eienaars van 

die grond in privaateiendom 'n soortgelyke reel het. Op die toegewese trust= 

grond benut mense wat na aan die rivier woon gereeld die rivierwater om 

groente op hul woonpersele nat te maak en om klere te was. Beide riviere 

word algemeen as veesuipings benut. 

Benewens bogenoemde natuurlike waterbronne is daar ook ander openbare 

waterbronne wat deur die inwoners van die onderskeie gebiede benut word. Op 

die grond in privaateiendom is daar twee toegeruste boorgate in die weidings= 

1. Supra 52 
2. Supra 143-144 
3. Supra 78 
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gebied. 1 Die bron naaste aan die woongebied verskaf drinkwater aan die in• 

woners en die skoliere terwyl dit ook as veesuiping vir veral kleinvee benut 

word. Die antler boorgat word hoofsaaklik as veesuiping vir grootvee benut. 

Op die toegewese trustgrond is daar vier boorgate (kyk Bylae 3, tabel 7 en 8) 

wat gemeenskaplik benut word waarvan een in die weidingsgebied2 en drie in 

die woongebied is. Slegs een van laasgenoemde drie boorgate is met 'n wind• 

pomp en sementdam toegerus (vgl. Bylae 3, tabel 8). Die vier boorgate wat 

gemeenskaplik benut word, is vir al die inwoners van die gebied toeganklik 

vir huishoudelike doeleindes. Die boorgate in die woongebied word nie as 

veesuipings benut nie sodat vee in die woongebied uit die rivier moet drink. 

Houers van woonpersele op die toegewese trustgrond betaal 'n jaarlikse hef= 

fing van R3,00 aan die owerheid wat aangewend word vir die instandhouding en 

onderhoud van hierdie bronne. 

Benewens die openbare waterbronne is daar op die grand in privaateien• 

dom ook op twee woonerwe boorgate waarvan een met 'n windpomp ~n 'n sinkdam 

en die antler een met 'n handpomp toegerus is. Op die toegewese trustgrond 

is daar op ses woonpersele boorgate (vgl. Bylae 3, tabel 7 en 8). Op die 

toegewese trustgrond vereis die ontginning van water op woonpersele die toe= 

stellDiling van die owerheid sodat hierdie bron nie vryelik ontgin kan word nie. 

Op sowel die grand in privaateiendom as op die toegewese trustgrond word 

boorgate deur gehuurde boormanne geslaan sodat hier van gespesialiseerde ar= 

beid sprake is. Ondergrondse waterbronne word dus in geringe mate deur ower= 

heidsbeheer daaroor beinvloed, dog die benutting daarvan word negatief bein= 
3 vloed deur die feit dat sollDilige boorgate brakwater oplewer. 

Ander natuurlike hulpbronne wat benut word, is bouklip, bou- en pleis= 

tersand. Op die grand in privaateiendom en op die toegewese trustgrond is 

hierdie bronne op grond wat nie vir woon- en bewerkbare doeleindes toegewys 

is nie, toeganklik vir die bewoners van die onderskeie gebiede vir eie ge= 

bruik. Op die toegewese trustgrond is daar selfs bepaalde plekke wat hier• 

voor afgesonder is: oou- en pleistersand mag slegs op enkele plekke langs 

die Groot Maricorivier ontgin word terwyl bouklip slegs uit 'n kliprif op die 

meent gekap mag word. Volgens statutere voorskrif mag hierdie bronne op die 

toegewese trustgrond slegs met die stamowerheid se toestellDiling ontgin word. 4 

1. Supra 172 
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Hierdie voorskrif word deur die stamowerheid en die onderdane so geinterpre= 

teer dat aanwysing van plekke vir ontginning ook toestennning veronderstel so• 

·dat toestemming nie telkens deur individuele ontginners verkry hoef te word 

nie. Op die grond in privaateiendom is daar nie plekke vir ontginning afge= 

sander nie en ontginning deur 'n mede-eienaar vereis nie die ander eienaars 

se toestemming nie. Die feit dat hierdie bronne slegs vir eie gebruik ontgin 

mag word, sluit handel daarmee uit. 'n Persoon mag wel hierdie bronne vir 'n 

ander inwoner se gebruik ontgi~ en karwei en vergoeding vir sy arbeid ontvang. 

Ontginning van bedoelde bronne op grond wat vir woon- en bewerkbare doeleindes 

toegewys is, is slegs toeganklik vir die eienaars en houers daarvan. Hulle 

kan wel ander persone toelaat om hierdie bronne op hulle grond te ontgin, maar 

hulle mag nie daarmee handel dryf nie. 

I Bou- en pleistersand word redelik algemeen benut terwyl bouklip nie tot 

dieselfde mate benut word nie. Bou- en pleistersand word meesal op woongrond 

ontgin tensy groot hoeveelhede benodig word in welke geval die bronne op die 

nie-toegewese grond benut word. Die plek van ontginning hang dus enigermate 

saam met die hoeveelheid sand wat benodig word. Ontginning van hierdie bronne 

op die nie-toegewese grond is die verantwoordelikheid van mans wat deur seuns 

gehelp kan word. Op woon- en bewerkbare grond help die vrou en dogters met 

die ontginning sodat die plek van ontginning 'n duidelike invloed op die ar= 

beidsverdeling uitoef en. 

Natuurlike hulpbronne soos potklei en kalk word nie meer benut nie. 

Daar is geen pottebakster in die stamgebied nie, maar daar kan aanvaar word 

dat die reels omtrent hierdie bronne ooreenstem met die vir bronne SOOS bou= 

klip en -sand. 

Op die toegewese trustgrond berus mineraalregte by die Trust as eienaar
2 

sodat stamlede op hierdie grond nie die minerale mag ontgin sander die skrif= 

telike vergunning van die betrokke Minister nie. 3 Op die grond in privaat= 

eiendom is die posisie blykbaar sodanig dat minerale nie sonder 'n skrifte= 

like verguhning van die betrokke Minister ontgin mag word nie. 4 Indien een 

van die mede-eienaars minerale op die grond wens te ontgin, is dit 'n vraag 

of hy dit kan doen sander dat die ander eienaars daarin deel aangesien die 

grond in onverdeelde aandele besit word. Hieruit blyk dat minerale in die 

1. Vgl. supra 104 
2. Prokl. R.188 1969 art. 10(1) 
3. Wet 18 1936 art. 23(a) 
4. Wet 18 1936 art. 23(a) 
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gebied nie vryelik ontgin kan word nie. Dit dien opgemerk te word dat mine• 

rale volgens statutere omskrywing alle edele en onedele metale en metaalerts, 

edelgesteentes, alle kleisoorte, klippe, grondsoorte, steenkool, olies en 

ander mineralestowwe insluit. 1 Volgens hierdie omskrywing kan selfs hulp• 

bronne soos bou- en pleistersand, bouklip en potklei dus nie sonder goed= 

keuring ontgin word nie. Op die toegewese trustgrond word die prosedure 
- -1 2 statuter geree • 

Wat die benuttipg van natuurlike hulpbronne in die algemeen betref, 

kan gestel word dat die huidige benutting daarvan nie so omvangryk en in= 

tensief as vroeer by die Tswana is nie. Die rede hiervoor is gelee in die 

verandering van die stam se kulturele en natuurlike omgewing. Veranderinge 

in die kulturele omgewing hou verband met die mate van verwestersing3 van 

en die gepaardgaande houdingsveranderinge binne die stam. In hierdie verband 

kan veral die stam se deelname aan die geldekonomiese stelsel uitgesonder 

word wat daartoe lei dat plaasvervangende produkte geredelik gekoop en ge• 

bruik word. 4 Veranderinge in die natuurlike omgewing hou enigermate verband 

met die beskikbaarheid en gehalte van natuurlike hulpbronne in die gebied 

soos die beperkte voorkoms van fauna en die gehalte van ondergrondse water 

illustreer. Veranderinge in die natuurlike omgewing hou ook verband met die 

beskikbaarheid van fisiese fasiliteite soos winkels in en naby die gebied 

asmede die teenwoordigheid van ander groepe in die nabye omgewing wat plaas= 

vervangende produkte aanbied. 5 

IV. VERBAND TUSSEN GEBRUIKE VAN NATUURLIKE HULPBRONNE EN DIE GROND= 
BESITSTELSEL 

Uit die voorgaande afdeling blyk daar groot ooreenkomste, maar ook ver• 

skille, te wees in die huidige gebruike van natuurlike hulpbronne op die 

grond in privaateiendom en op die toegewese trustgrond. Die vraag is of 

die ooreenkomste en verskille aan die onderskeie grondbesitstelsels toege= 

skryf kan word en, indien wel, in welke mate. Die huidige benutting van na= 

tuurlike hulpbronne het ook veranderinge ondergaan in vergelyking met die 

vroeere gebruike daarvan by die Tswana sodat gevra kan word of hierdie ver= 

anderinge verband hou met die veranderde grondbesitstelsels. 

1 • Wet 18 1936 art. 23(c) 
2. Prokl. R.188 1969 art. lO(l)(iii) 
3. Vgl. supra 17-19 
4. Vgl. supra 33 
5. Vgl. supra 27-28 



Op die toegewese trustgrond omvat owerheidsbeheer oor natuurlike hulp• 

bronne die verbod op jag, op handel met brandhout, op veldbrande, op 9ie kap 

van groeiende jong home en op besoedeling van openbare waterbronne. Ower= 

heidsbeheer strek verder uit tot 'n geldelike heffing ten opsigte van open= 

bare waterbronne, tot beheer oor boorgate op toegewese grond en tot beheer 

oor die ontginning van natuurlike hulpbronne op die meent. Op die grond in 

privaateiendom ontbree~ sodanige owerheidsbeheer, maar ten spyte van hierdie 

verskil i~ daar nie beduidende verskille in die benutting van natuurlike 

hulpbronne nie. Op die toegewese trustgrond beperk die owerheidsbeheer wel 

die omvang van die benutting van die fauna en hout, maar hierdie beheer is 

op die beskerming van skaars hulpbronne gerig. Hierdie beheer behels dus 

'n element van bewaring soos ook die verbod op veldbrande. Die omvang van 

ontginning van water op woon- en bewerkbare grond en van natuurlike hulp= 

bronne op die meent word nie deur die owerheidsbeheer daaroor beperk of on• 

derdruk nie. Die uitsluiting van minerale as 'n ontginbare hulpbron hang 

saam met die verandering in die grondbesitstelsel. 

Wat regte oor grond betref, strek eienaars van grond in privaateiendom 

se regte uit tot grond wat nie vir woon- en bewerkbare doeleindes toegewys 
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is nie sodat hulle natuurlike hulpbronne aldaar ontgin uit hoofde van hul 

gedeelde eiendomsreg daaroor. Op die toegewese trustgrond verkry inwoners 

nie regte oor die meent nie en word hul vryheid om natuurlike hulpbronne al= 

daar te ontgin statuter gereel. Hierdie verskil bring mee dat eienaars van 

grond in privaateiendom nie 'n heffing ten opsigte van gemeenskaplike water= 

bronne betaal nie aangesien hulle weens hul gedeelde eiendomsreg daaroor tot 

die gesamentlike onderhoud daarvan verplig is. Die onderskeie mede-eienaars 

het uit hoofde van hul gemeenskaplike eiendom en met die oog op bewaring 'n 

verbod op jag, op handel met brandhout en op veldbrande aanvaar waarvan die 

uitwerking ooreenstem met die op die toegewese trustgrond. Die studie toon 

verder dat ondergrondse waterbronne op woongrond in verhouding op die grond 

in privaateiendom (20%) hoer benut word as op die toegewese trustgrond (1,8%). 

Dit is egter te betwyfel of hierdie verskil aan 'n besondere grondbesitstel= 

sel gewyt kan word. Die rede vir hierdie verskil is waarskynlik die ervaring 

op die toegewese trustgrond dat boorgate brakwater oplewer (kyk Bylae 3, 

tabel 7) sodat die risiko aan 'n onbruikbare boorgat tot gevolg het dat hierz 

die bron minder benut word. Die feit dat perseelhouers nie 'n vorderings= 

reg vir verbeteringe op woon- en bewerkbare grond op die toegewese trust= 
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grond teen die eienaar van die grond bet nie, 1 kan ook die ontginning van 

water op die grond beinvloed. Perseelhouers se regte oor sodanige grond is 

egter dermate beskerm dat die regte nie willekeurig opgeskort of gekansel= 

leer kan word nie. In geval van opskorting van regte oor grond is vergoeding 

moontlik, 2 sodat dit onwaarskynlik is dat hierdie beperking die benutting van 

ondergrondse waterbronne noemenswaardig ontmoedig. Soos op die toegewese 

trustgrond spruit die verbod op die ontginning van minerale op die grond in 

privaateiendom uit die veranderde grondbesitstelsel voort. 

In die lig van voorgaande kan algemeen gestel word dat 'n bepaalde gronda 

besitstelsel nie noodwendig die mate of wyse van die gebruik van natuurlike 

hulpbronne negatief beinvloed nie. Die verband tussen 'n besondere grond= 

besitstelsel en die gebruik van natuurlike hulpbronne is ook nie noodwendig 

eksklusief nie soos die ooreenkomste in die gebruik van natuurlike hulpbron= 

ne in die stamgebied ingevolge die onderskeie grondbesitstelsels aandui. Die 

onderskeie grondbesitstelsels beinvloed wel toegang tot asmede die aard van 

regte oor sodanige natuurlike hulpbronne. 

V. GEBRUIKE VAN NATUURLIKE HULPBRONNE EN VERANDERINGE 

Uit die studie blyk dat die huidige gebruike van natuurlike hulpbronne 

deur die Kwena in beginsel nie 'n funksieverandering in vergelyking met die 

Tswana se eertydse gebruike daarvan ondergaan bet nie. Natuurlike hulpbronne 

word nog steeds in verwerkte en onverwerkte vorm gebruik ten einde bestaans= 

moontlikhede in die gebied te verseker en te vergroot. Die graad en intensi= 

teit van die huidige gebruike van sommige natuurlike hulpbronne bet egter 

enigermate af geneem. So word die fauna byvoorbeeld teen benutting beskerm, 

word potklei glad nie benut nie en word bout en gras op beperkte skaal as 

boumateriaal benut. Die verminderde gebruik van laasgenoemde twee bronne 

as boumateriaal hang enigermate saam met die beskikbaarheid van plaasver= 

vangende produkte soos houtbalke en sink wat nie verwerk hoef te word nie en 

dus 'n arbeidsbesparing meebring. Die doel waarvoor sommige hulpbronne ge= 

bruik word, bet ook verander. So word houtpale byvoorbeeld minder as voor= 

been by die oprigting van veekrale gebruik, maar meer as voorheen by die 

oprigting van heinings en veral draadheinings benut. Verder word onder= 

grondse waterbronne tans nie meer by wyse van putte nie, maar slegs by wyse 

van boorgate toeganklik gemaak wat op 'n vormverandering dui. 

I. Supra 82 
2. Supra 74 
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Die veranderinge ten opsigte van die gebruike van natuurlike hulpbronne 

het ook veranderinge in die arbeidsverdeling meegebring. Die benutting van 

brandhout gaan met 'n mate van arbeidsverskuiwing van die vrou na die man ge= 

paard waar die man brandhout in die veld op redelike skaal kap en na die 

woning karwei. Dieselfde tendens geld ten opsigte van die ontginning van 

bouklip, bou- en pleistersand op nie-toegewese grond. In die geval van die 

~ntginning van ondergrondse waterbronne het arbeidspesialisasie ingetree·ver= 

sover boormanne hiervoor gehuur word. 

Die verbod op jag het op die toegewese trustgrond ook belangrike ver= 

anderinge in die kultuur- en volkstruktuur meegebring. Dit het nie alleen 
' 'n invloed op die menslike dieet en op die materiaal van materiele kultuur• 

produkte nie, maar veronderstel ook aanpassinge in die politieke sfeer. Deur 

die verbod op jag is die eertydse letsholo- en sehuba-instelling geraak, ter= 

wyl die eertydse taboes in verband met totemdiere ook beinvloed is. Hierdie 

veranderinge het die aantal verhoudingstelle tussen owerheid en onderdaan 

laat afneem weens die onmoontlikheid van die letsholo- en sehuba-instelling 

in verband met wild. Daarby het die eertydse religieuse komponent van die 

verhoudingstel tussen die owerheid en die totemgroep ten aansien van taboes 

omtrent totemdiere verval sodat die verbod op jag en dus ook die dood van 

totemdiere tans slegs 'n politieke sanksie dra. Op die grond in privaat= 

eiendom waar owerheidsbeheer ontbreek, het die verbod op jag 'n toename in 

verhoudingstelle van 'n verbintenisregtelike aard tussen die onderskeie mede

eienaars tot gevolg. 

Verdere gevolge van die veranderinge in die benutting van natuurlike 

hulpbronne is 'n afname in die ekonomiese en politieke betekenis van die 

bronne en 'n afname in religieuse sanksies wat die ontginning daarvan bein= 

vloed. Hierteenoor is daar 'n potensiele toename in strafregtelike verhou= 

dingstelle wat kan spruit uit die oortreding van die verbod op jag, op veld= 

brande, op handel met brandhout, op die kap van jong bome en op die ontgin= 

ning van minerale. 

VI. GEVOLGTREKKINGE 

Met die uitsondering van water word natuurlike hulpbronne tans hoof saaka 

lik as bou- en omheiningsmateriaal en as brandstof benut. In hierdie verband 

word hout en gras op beperkte skaal in bousels en heinings gebruik terwyl 

hout as brandstof en bou- en pleistersand redelik intensief benut word. In 

vergelyking met die eertydse gebruike van natuurlike hulpbronne deur die 



200 

Tswana blyk daar by die stam onder studie 'n afname in sowel die verskeiden= 

heid bronne as die omvang daarvan te wees. In die geval van ondergrondse 

waterbronne skyn daar 'n toename in die graad van benutting daarvan te wees 

in vergelyking met die geval vroeer by die Tswana. Die rede is waarskynlik 

die beskikbaarheid van boormasjiene en die kapitaalmiddele om die masjiene 

te benut. Wat arbeidsverdeling in verband met die ontginning van hierdie 

bronne betref, blyk daar 'n mate van arbeidsverskuiwing van die vrou na 

die man te wees, veral in verband met brandhout en bou- en pleistersand. 

Die man bet egter sy funksie as jagter verloor. 

Die onderskeie grondbesitstelsels blyk nie die soort en die omvang van 

die natuurlike hulpbronne wat benut word, te beinvloed nie. Die betrokke 

grondbesitstelsels beinvloed wel die toegang tot hierdie bronne, maar blyk 

nie enige invloed op die ontginning daarvan te he nie. Die verbod op die 

ontginning van minerale hang waarskynlik saam met die veranderde grondbesit= 

stelsels. 

In vergelyking met die eertydse gebruike van natuurlike hulpbronne deur 

die Tswana blyk dat die huidige gebruike daarvan nie 'n algehele funksiever= 

andering ondergaan bet nie. In die geheel bet die doeleindes waarvoor na= 

tuurlike hulpbronne gebruik word egter beduidend afgeneem. Hierdie afname 

hou verband met die beskikbaarheid van plaasvervangende bronne wat sonder 

ontginningsarbeid regstreeks gebruik kan word. Dit wil dus voorkom of arbeid 

'n rol speel in die nie-gebruik van beskikbare natuurlike hulpbronnP. Ten 

spyte van veranderinge is daar ook sprake van kontinuiteit soos blyk uit die 

gebruike van veral water maar ook bout, gras, bou- en pleistersand. 

Die uitwerking van die huidige gebruike van natuurlike hulpbronne op 

die natuurlike omgewing is in die geheel gering aangesien die bronne nie 

intensief benut word nie. Die redelike hoe gebruik van hout as brandstof 

kan egter meebring dat hierdie bron uitgeput raak ten spyte van die verbod 

op handel met brandhout. Met inagneming van die huidige weidingsgebruike 

kan egter 'n mate van bosindringing verwag word wat weer die gehalte van 

die natuurlike weiding nadelig kan raak. Samevattend kan egter gestel word 

dat die stam onder studie al hoe minder afhanklik raak van die meeste na= 

tuurlike hulpbronne in die stamgebied, hoofsaaklik weens die mate van ver= 

westersing wat reeds ingetree het en weens die veranderinge in die stam se 

totale omgewing waardeur plaasvervangende bronne geredelik beskikbaar is. 



HOOFSTUK 10 

ALGEMENE BEVINDINGE EN GEVOLGTREKKINGE 

Die vertrekpunte van hierdie studie is die opvattinge dat die inheemse 

grondbesitstelsels van Afrika negatief sou inwerk op grondbenutting, dat 

die betrokke stelsels landbou-ontwikkeling in die weg sou staan onder andere 

weens die 11wispelturigheid Van reels" omtrent grondbesit ten spyte van die 

hoe sekuriteitswaarde wat die grondbesitstelsel by die Tswana sou bied, en 

dat verandering van die sogenoemde konnnunale besitstelsels na individuele 

grondbesitstelsels beter grondbenutting oorsaaklik tot gevolg sal he. Hier• 

teenoor is die meninge gestel dat blote vervanging van een tipe grondbesit= 

stelsel deur 'n ander nie noodwendig beter grondbenutting in die hand werk 
• 1 

nie. 

In 'n poging om hierdie opvattinge te evalueer, is 'n studie gemaak 

van 'n Tswanastam wat grond volgens twee besitstelsels benut om die uitwer= 

king daarvan op grondgebruike na te gaan. Waar die huidige besitstelsels by 

die stam veranderinge is op die eertydse grondbesitstelsel van die Tswana, 

is laasgenoemde stelsel ook bestudeer om die ef fek van die veranderinge op 

grondgebruike te bepaal en om vas te stel welke faktore 'n rol by grondbesit 

en grondgebruik speel. 2 

In die inleidende hoofstuk is die hoofdoel van hierdie studie derhalwe 

gestel as 'n ondersoek na die verband tussen 'n bepaalde grondbesitstelsel 

en gepaardgaande grondgebruike ten einde vas te stel watter invloed 'n bepaal= 

de grondbesitstelsel op grondgebruike in die algemeen het. In die daaropvol= 

gende hoofstukke is verbandhoudende data bespreek, die belangrikste verande= 

ringe aangedui en enkele voorlopige gevolgtrekkinge gemaak ter samevatting 

van bepaalde onderdele van die studie. Die taak in hierdie hoofstuk is om 

ten eerste te antwoord op die probleemstellinge in die inleidende hoof stuk 

aan die hand van die posisie by die stam onder studie. In die tweede plek 

word die bevindinge gekoordineer met verwysing na die kultuur as 'n geinte= 

greerde geheel en as 'n dinamiese verskynsel en na die verband tussen stam= 

lede onderling en tussen stamlede en ander mense. 

1. Supra 3-4 
2. Supra 6 
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I. BEVINDINGE TEN OPSIGTE VAN DIE GRONDBESITSTELSELS 

Die inhoud van die onderskeie grondbesitstelsels is in hoof stuk 5 ont• 

leed sodat die aard van die betrokke stelsels hier ontleed word om vas te stel 

in welke mate die reels omtrent grondbesit .. wispelturig" is en om die mate 

van sekuriteit wat die stelsels bied, te bepaal. 

Luidens die eertydse grondbesitstelsel van die Tswana en die besitstel= 

sel op die toegewese trustgrond, wat 'n aanpassing van en variasie op die 

eertydse stelsel is, kan onderskei word tussen grond wat onderskeidelik aan 

huishoudings in eiendom1 en aan individue kragtens 'n vergunning tot okkupa• 

sie2 toegeken is en grond wat nie sodanig toegeken is nie. 3 Eersgenoemde 

grond is vatbaar vir regte daaroor en laasgenoemde grond nie. Grond wat vat= 

baar is vir regte daaroor, is beperk tot woon- en bewerkbare grond en is on= 

derskeidelik toeganklik vir eienaars en grondhouers en hulle afhanklikes. 

Grond wat nie vatbaar vir regte daaroor is nie, is onderskeidelik toeganklik 
4 vir alle stamlede en vir wettige inwoners van die toegewese trustgrond. Op 

die grond in privaateiendom ontbreek bogenoemde verdeling van grond in begin• 
5 sel en is alle grond vatbaar vir regte daaroor. Weens 'n onderlinge reeling 

van die betrokke mede-eienaars is woon- en bewerkbare grond vir individuele 

gebruik deur die onderskeie mede-eienaars afgesonder6 terwyl die res van die 

gebied as gemeenskaplike weide benut word. In feite kan hier dus ook onder= 

skei word tussen grond wat beperk toeganklik is en grand wat vryelik toegank= 

lik is vir die onderskeie mede-eienaars. 

Op die oog af is daar du's 'n mate van ooreenkoms tussen die onderskeie 

grondbesitstelsels versover sekere gedeeltes van die grand vryelik toegank• 

lik is vir alle inwoners op die grand en sekere gedeeltes beperk toeganklik 

is. Daar is egter 'n inhoudelike verskil. Terwyl beperkte toegang tot grand 

in aldrie besitstelsels voortvloei uit regte daaroor, vloei vrye toegang tot 

grand luidens die eertydse besitstelsel van die Tswana en die op die toege= 

wese trustgrond onderskeidelik voort uit stamlidmaatskap ingevolge die stam= 

konstitusie en uit wettige bewoning van toegewese trustgrond. Hierteenoor 

vloei mede-eienaars se vrye toegang tot nie-toegewese grand in privaateiendom 

uit hul mede-eiendomsreg daaroor in onverdeelde aandele. 

I. Supra 68, 70 
2. Supra 79 
3. Supra 67, 77-78 
4. Supra 67, 77 
s. Supra 85 
6. Supra 87 
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Die onderskeie besitstelsels kan derhalwe nog as individueel nog as kom= 

munaal getipeer word. In aldrie stelsels word slegs daardie gedeeltes van 

die grond wat as weiding af gesonder is gemeenskaplik of koumunaal benut ten 

spyte daarvan of die grond vir regte daaroor vatbaar is of nie. Hieruit blyk 

dat 'n bepaalde grondbesitstelsel nie noodwendig bepaal hoedanig die grond 

uiteindelik benut word nie. Hierteenoor word woon- en bewerkbare grond lui= 

dens aldrie besitstelsels deuF individuele agnategroepe benut. By die eer= 

tydse stelsel van die Tswana word regte oor grond deur die agnategroep gedeel 

terwyl die individuele lid se aandeel in die grond van sy groep met sy of 
I 

haar status binne die groep saamhang. Op die toegewese trustgrond en op 

die grond in privaateiendom strek regte oor grond onderskeidelik uit tot die 

individuele grondhouer en die onderskeie mede-eienaars. 2 Die individuele 

grondhouer op die toegewese trustgrond en die onderskeie mede-eienaars op 

grond in privaateiendom se afhanklikes het tydens eersgenoemdes se lewe eg= 

ter geen aandeel in die regte oor grond nie. Die afhanklikes se gebruik van 

die grond tydens die eienaar se lewe vloei voort uit reels van die familie= 

reg ingevolge waarvan 'n man sy vrou of vrouens en kinders moet onderhou en 

versorg. 

In aldrie grondbesitstelsels is die inhoud en omvang van reghebbendes 

se regte oor grond egter nie onbeperk nie aangesien die onderskeie owerheids= 

organe allerlei beperkinge daarop plaas. 3 Ewemin is die betrokke owerheids= 

organe se bevoegdhede oor grond onbeperk. By die eertydse stelsel van die 

Tswana word die owerheidsorgane se bevoegdhede oor grond deur die stamkonsti= 

tusie beperk, 4 terwyl die owerheidsorgane se bevoegdhede oor toegewese trust= 

grond en grond in privaateiendom statuter gereel word. 5 Hieruit volg der= 

halwe dat die reels omtrent grondbesit in aldrie stelsels duidelik is en 

dat die onderskeie stelsels 'n hoe mate van sekuriteit bied in die sin dat 

nog die owerheid nog die onderdaan willekeurig met die grond kan handel. 

Daar is dus nie sprake van 11wispelturigheid van reels" omtrent regte oor 

grond nie. Die Stelling omtrent die 11wispelturigheid van reels"6 is in 'n 

sekere sin ook onnoukeurig aangesien die reels nie vanuit hulself kan handel 

nie. Die 11wispelturigheid" is eerder gelee in 'n mate van magsmisbruik aan 

die kant van owerheidsorgane wat die reels toepas. Magsmisbruik kan egter 

I. Supra 68 
2. Supra 79, 83, 85, 91 
3. Supra 71, 80-81, 85-86 
4. Supra 66 
5. Supra 74-75, 84 
6. Supra 4 
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nie as sodanig aan 'n bepaalde stelsel van grondbesit gewyt word nie. Ter= 

selfdertyd moet daar ook gewaak word teen die afleiding van beginsels uit 

afwykinge. 

II. BEVINDINGE TEN OPSIGTE VAN GRONDGEBRUIKE 

Die grondgebruike onder die onderskeie grondbesitstelsels is in hoofstuk 

6, 7, 8 en 9 bespreek. Uit die bespreking blyk dat die grond hoofsaaklik vir 

doeleindes van bewoning, bewerking en beweiding aangewend word, terwyl die 

beskikbare natuurlike hulpbronne ook in 'n mindere of meerdere mate benut 

word. 

Betreffende woongrond blyk dat sowel die inwoners op toegewese trust= 

grond as die op die grond in privaateiendom die eert~dse gekonsentreerde 

woonpatroon van die Tswana handhaaf, 1 hoewel die uitleg van die woongebied 

op die Westerse patroon van dorpe geskoei is en die grootte van woonpersele 

en -erwe onderskeidelik statuter en deur onderlinge ooreenkoms vasgestel is. 2 

'n Woonperseel en -erf word hoofsaaklik deur gesinne as verwantskapseenhede 

b 3 . . 4 1 d" 1 . kk d 1 . d enut om won1ngs op te rig, terwy 1e agterp aas v1r a erbou oe ein es 
5 benut word. Die mate waartoe woongrond vir akkerboudoeleindes aangewend 

word, is waarskynlik hoer as wat die geval vroeer by die Tswana was. 6 Op 

die toegewese trustgrond waar nie alle woonperseelhouers bewerkbare grond 

het nie, 7 kan die tekort aan bewerkbare grond8 as rede aangevoer word. Die 

feit dat dieselfde tendens op die grond in privaateiendom voorkom waar al 

die eienaars ook bewerkbare grond het, 9 dui op 'n ander rede. Hierdie rede 

is waarskynlik die feit dat die vasgestelde grootte van woongrond groter is 

as die vroeer by die Tswana waar woongrond nie aan gesinne nie maar aan huis= 

houdings toegeken is. 10 Die gesinshoof hoef teenswoordig ook nie toewysings 

uit toegewese grond te maak aan seuns wat trou nie, terwyl 'n poliginis 'n 

woonperseel vir elk van sy vrouens kry. Dit wil derhalwe voorkom of die 

wysiging in die grondbesitstelsel op die toegewese trustgrond en die groter 

I. Supra 101 
2. Supra 102 
3. Supra 103 
4. Supra 103-104 
5. Supra 108, 133 
6. Supra 133 
7. Supra 130 
8. Supra 34 
9. Supra 129 

10. Supra 98 
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mate van beskikkingsbevoegdheid van eienaars op die grand in privaateiendom 

in verband met die grootte van woongrond meegebring het dat woongrond in 

grater mate as vroeer vir akkerboudoeleindes benut word. 

Op die toegewese trustgrond word die woonperseel ook benut om veekrale 

op te rig1 terwyl dit nie die geval op die grand in privaateiendom is nie. 

Die rede hiervoor is waarskynlik gelee in die ligging van die woongebied in 

verhouding tot die weidingsgebied. Soos vroeer by die Tswana is die woonge= 

bied op die toegewese trustgrond ruimtelik geskei van die weidingsgebied wat 

veekrale in die woongebied noodsaak vir vee wat in die woongebied gehou word. 

Op die grand in privaateiendom is woongrond en weidingsgebied aanliggend aan 

mekaar. 2 

Sowel op die toegewese trustgrond as op die grand in privaateiendom word 

die woongebied ook benut vir die aanle van gemeenskaplike begraafplase. 3 

Hierdie gebruik is in teenstelling met vroeere begrafnisgebruike by die Tswana 

waar vroue en kinders op die woongrond en mans in die veekraal in die woonge= 

bied begrawe is. 4 Die aanvaarding van gemeenskaplike begraafplase dui op 'n 

verandering in die verband tussen die lewendes, die gestorwenes en grand. 

Hier blyk 'n klemverskuiwing te wees van die liniegroep as verwantskapseen= 

heid af na die gemeenskaplike bewoning van 'n gebied. Hierdie tendens hang 

waarskynlik saam met die mate van individualisering wat veral op arbeidsge= 

b . d . h 5 d' k . 6 d' ie ingetree et, met ie mate van erstening, en op ie toegewese trust= 

grand ook met die grondbesitstelsel ingevolge waarvan dit nie altyd moontlik 

is om aanliggende woongrond aan verwantskapseenhede groter as die gesin toe 

te ken nie. 

Op sowel die toegewese trustgrond as op die grand in privaateiendom word 

woongrond ook gebruik vir die oprigting van skole en op die toegewese trust= 

grand ook vir kerke en 'n winkel. 7 Hierdie gebruike is uitbreidinge van die 

eertydse gebruike van woongrond. 

Uit die studie blyk ook dat die gebruik van woongrond op die toegewese 

trustgrond en op grond in privaateiendom nie noemenswaardig verskil nie ten 

spyte van die verskil in die grondbesitstelsel. 

I. Supra 108, 168, 171 
2. Supra 161 ' 168, 171 
3. Supra 106-107 
4. Supra 99 
5. Vgl. supra 110 
6. Supra 19 
7. Supra 108 
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Betreffende grond wat bewerk word, blyk uit die studie dat sodanige 

grond vir die verbouing was gewasse benut word en dat sonneblom op lande 

hoofsaaklik as kontantgewas en op woongrond hoof saaklik as pluimveekos ver= 
i bou word. Dit blyk ook dat die grond hoofsaaklik op meganiese wyse met be= 

hulp van 'n trekker en 'n ploeg bewerk word hoewel trekdiere ook vir hierdie 

doel gebruik word. 2 Die meganiese planting van saad kom egter minder voor 

as die saai- en handmetode. 3 Lande word slegs eenmaal per seisoen hoofsaak= 

lik met die hand geskoffel, terwyl oeswerk uitsluitlik met die hand gedoen 
4 word. Verder blyk dat die grondbewerkers grootliks steun op gehuurde im= 

5 plemente om die grond te bewerk, terwyl huurarbeid op klein skaal by skoffel-

en oeswerk voorkom. 6 Dit blyk ook dat die werkparty en arbeidshulp deur ver= 

wante grootliks deur huurarbeid vervang is. 7 Uit die studie blyk ook dat die 

opbrengs uit grond op die toegewese trustgrond en op grond in privaateiendom 

nie beduidend verskil nie. 8 

Wat die metodes van en gebruike by grondbewerking betref, blyk dat die 

betrokkenheid van die stamhoof by akkerbou-aktiwiteite op die toegewese trust= 

grond afgeneem het. 9 Op sowel die toegewese trustgrond as die grond in pri= 

vaateiendom word geen reenseremonies uitgevoer nie, ofskoon verskeie kerkge= 
' d f d . - "d IO nootskappe n Son ag a son er om vir reen te bi • Insgelyks word saad ook 

nie meer op 'n gemeenskaplike basis magies behandel nie, ofskoon dit wel nog 

op individuele basis geskied. 11 Verder blyk daar 'n hoe mate van onkunde te 

wees oor die relatiewe belangrikheid van ploegdiepte, 12 van plantdiepte, 

d ..• . 13 d h 1 d ... . • 14 -meto e en -spasiering, van saa ge a te, saa varieteite en gewasrotasie, 

b . 15 . b k" 16 . h .. b d" 1 van emesting en van winter ewer ing vir oer op rengste en oor ie ang 

duur ook vir grondbewaring. 

I. Supra 143 
2. Supra 134, 135 
3. Supra 137-138 
4. Supra 147, 148 
5. Supra 134, 138-139, 140 
6. Supra 147, 148 
7. Vgl. supra 147, 148 
8. Supra 149 
9. Supra 149-150 

10. Supra 136 
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15. Supra 141 
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Uit voorgaande vergelykende samevatting van die gebruike en metodes by 

grondbewerking op die toegewese trustgrond en op grond in privaateiendom 

blyk daar by die stam onder studie dus nie 'n beduidende verskil in bierdie 

opsig te wees nie. Die afleiding kan dus gemaak word dat 'n bepaalde grond= 

besitstelsel as sodanig nie noodwendig bepaalde bewerkingsgebruike of 

-metodes oorsaaklik tot gevolg bet of veronderstel nie. Dit laat die vraag 

onstaan na die faktore wat bewerkingsmetodes beinvloed. 

Een vraag is of kulturele gebruike soos die magiese bebandeling van 

saad, die taboe omtrent die verwydering van mis uit die beeskraal en ower• 

beidsbebeer oor akkerbou-aktiwiteite so 'n faktor is. Uit die studie blyk 

dat die gemeenskaplike magiese bebandeling van saad in onbruik geraak bet 

boewel dit nog op individuele basis geskied. 1 Met die aanle van gemeenskap= 

like begraafplase bet die sanksie in verband met die verwydering van mis uit 

die beeskraal2 sy betekenis verloor, desnieteenstaande is grondbemesting nie 

'n aanvaarde gebruik nie. 3 Verder bet owerbeidsbebeer oor grondbewerking 

eerder betrekking op die aanvang van akkerbou-aktiwiteite as op bewerkings= 

metodes4 sodat die afname in owerbeidsbetrokkenheid by akkerbou-aktiwiteite 
5 op die toegewese trustgrond nie die bewerkingsmetodes as sodanig beinvloed 

nie. Uit bogenoemde voorbeelde blyk dat die veranderinge wat ten opsigte 

van die betrokke gebruike ingetree .bet, geen verandering in die bewerkings= 

metodes as sodanig meegebring bet nie. 

'n Ander vraag is of bevolkingsdruk en 'n tekort aan bewerkbare grond 

'n invloed op bewerkingsmetodes uitoefen. Uit die studie blyk dat daar 'n 

beduidende verskil is tussen die mens-bodem verbouding op toegewese trust= 

grond en op grond in privaateiendom. 6 Verder is daar 'n tekort aan bewerk= 
7 bare grond op die toegewese trustgrond terwyl daar voldoende bewerkbare 

grond op die grond in privaateiendom is. Ten spyte van bierdie verskille 

is daar nie 'n ooreenstennnende verskil in die bewerkingsmetodes nie terwyl 

'n mens kan verwag dat 'n hoe bevolkingsdigtheid ten minste tot intensiewer 

grondbewerkingsmetodes sou lei. In bierdie verband val die relatief hoe 

persentasie beskikbare bewerkbare grond wat op die toegewese trustgrond en 

1. Supra 146-147 
2. Supra 141 
3. Supra 142 
4. Supra 149 
5. Supra 154 
6. Supra 33 
7. Supra 34, 130 
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1 op grond in privaateiendom nie bewerk word nie, ook op. Die vernaamste 

rede vir laasgenoemde verskynsel is gebrekkige kapitaalmiddele om die grond 

te bewerk. 2 Die vraag kan egter gestel word waarom gebruike soos leen- en 

deelbewerking onder hierdie omstandighede nie in groter mate voorkom nie 

aangesien dit nie deur die betrokke grondbesitstelsels verbied word nie. 3 

Die antwoord is waarskynlik enersyds gelee in die mate van individualise= 

ring en die gepaardgaande verslapping van verwantskapsbande wat reeds inge• 

tree bet4 asmede die feit dat alle grondhouers ten minste oor woongrond be= 

skik om te bewerk en andersyds in die relatief gunstige ligging van die ge= 
5 . 

bied ten opsigte van arbeidsmarkte buite die gebied sodat grondbewerkers 

nie uitsluitlik op die grond vir 'n leeftog steun nie. 'n Verdere rede is 

moontlik dat grond nog nie as 'n ekonomiese bate gesien word nie, wat daar= 

op dui dat kulturele opvattinge omtrent grond as sodanig nog nie wesenlik 

verander bet nie. 

'n Verdere vraag is of die mate van kennis waaroor grondgebruikers be= 

skik grondbewerkingsmetodes beinvloed. Uit die studie blyk 'n hoe mate van 

onkunde oor bepaalde gebruike. 6 Onkunde omtrent die betrokke bewerkingsge= 

bruike beteken nie dat die gebruike onbekend is nie maar dat die bydrae 

daarvan tot verboogde produksie en grondbewaring nie besef of nie belang= 

rik geag word nie. Uit die studie blyk dat met gewasverbouing wel 'n goeie 

oes beoog word maar dat die langtermyn gevolge van bewerkingsmetodes nie 

oorweging geniet nie soos dit onder andere weerspieel word in die gevalle 

waar bemesting laat vaar is waar dit nie 'n merkbare hoer opbrengs oorsaak• 

lik tot gevolg gehad bet nie. 7 Daar is dus kennis van die betrokke gebruike 

maar daar is onkunde omtrent die waarde daarvan. Hierdie relatiewe onkunde 

hang enigermate saam met die opvatting dat die grond 11vet" of goed is ten 

spyte van 'n voortdurende daling in die opbrengs. Swak oeste word meesal 

toegeskryf aan faktore soos saad en klimaatstoestande en nie aan die grond 

self nie
8 

wat daarop dui dat grond as 'n konstante faktor gesien word. Hier= 

die siening hou ook verband met die opvatting dat die grond aan die mens ge= 

lyk is. 9 Om die rede word die oorsaak van swak opbrengste buite die grond 

1. Supra 131, 132 
2. Supra 132 
3. Supra 153 
4. Supra 135, 146, 147, 148, 150, 151 ' 155 
5. Supra 27-28 
6. Supra 152, 206 
7. Supra 141-142 
8. Supra 142 
9. Supra 55 
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gesoek1 soos wat die mens se besef van skuld buite homself gelee is. 2 Hier= 

die beskouing verklaar enigermate ook waarom wetenskaplike akkerboumetodes 

nie maklik inslag vind nie ten spyte van die bekendheid daarmee. Dit ver= 

klaar ook die standpunt dat verhoogde produksie alleen bewerkstellig kan 
3 word deur die bewerking van meer grond. Dit is waarskynlik ook die rede 

·waarom faktore soos bevolkingsdruk en grondtekorte nie tot intensiewer grond• 

bewerking lei nie, aangesien intensiewer bewerking as sodanig nie, volgens 

hierdie beskouing, tot 'n verhoogde opbrengs kan lei nie. 

Dit wil derhalwe voorkom of die grondbewerkingsmetodes en -gebruike op 

die toegewese trustgrond en op die grond in privaateiendom nou saamhang met 

'n bepaalde houding wat voortvloei uit 'n besondere opvatting omtrent grond 

en dat die leemtes in die bewerkingsmetodes en -gebruike nie sonder meer aan 

besondere kulturele gebruike of aan 'n bepaalde grondbesitstelsel of aan 'n 

gebrek aan implemente toegeskryf kan word nie. 

Wat die gebruike van weiding betref, blyk dat op sowel die toegewese 

trustgrond as die grond in privaateiendom die natuurlike weiding hoof saaklik 

deur beeste, skape, bokke en donkies benut word, terwyl dit gedurende die 

wintermaande aangevul word deur stoppels op grond wat bewerk is. 4 Dit blyk 

verder dat weiding gemeenskaplik benut word, dat die weiding nie in kampe 

verdeel is met die oog op wisselweiding nie5 sodat die weidingsgebiede 

deurentyd onder beweiding is, en dat daar geen beperking op veegetalle oor= 

eenkomstig die drakrag van die grond is nie. 6 Hoewel daar sprake van opte= 

ling van beeste is, is die gehalte van die diere wat die weiding benut oor 

die algemeen laag. 7 Die gebruik van weiding op die toegewese trustgrond 

verskil egter nie noemenswaardig van die op die grond in privaateiendom 

nie ten spyte daarvan dat weigrond op die toegewese trustgrond nie vir reg= 

te daaroor vatbaar is nie teenoor weigrond op die grond in privaateiendom 

wat wel vir regte daaroor vatbaar is. Die afleiding kan dus gemaak word 

dat die gebruik van weigrond nie noodwendig beinvloed hoef te word deur 'n 

bepaalde grondbesitstelsel nie, maar dat dit eerder saamhang met die be= 

sluit van die betrokke mense soos in die geval van die mede-eienaars van 

1. Supra 56-57 
2. Supra 45-46 
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4. Supra 165 
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Daar is ook nie beduidende verskille in die gebruik van natuurlike bulp= 

bronne op toegewese trustgrond en die op grond in privaateiendom nie. 2 Die 

verskille in die betrokke grondbesitstelsels vind dus nie noodwendig weer= 

klank in die gebruike van natuurlike bulpbronne nie. 

In die gebeel kan derbalwe gestel word dat die groot ooreenkomste in die 

gebruike van grond op die toegewese trustgrond en. op die grond in privaat= 

eiendom opvallend is. Daar kom wel variasies voor, maar die bet in die mees• 

te gevalle eerder betrekking op besonderbede as op bepaalde gebruike. Hier= 

die ooreenkomste is des te meer opvallend as die verskille in die betrokke 

grondbesitstelsels in aanmerking geneem word. Hieruit kan dus afgelei word 

dat 'n bepaalde grondbesitstelsel nie noodwendig met besondere grondgebruike 

gepaard gaan of dit oorsaaklik tot gevolg bet nie. 

III. VERBAND TUSSEN GRONDBESITSTELSEL EN GRONDGEBRUIKE 

1. Owerbeidsbeheer oor grond en grondgebruike 

Ingevolge die eertydse grondbesitstelsel van die Tswana en die op die 

toegewese trustgrond bebels owerheidsbeheer oor grond die bevoegdbeid om 

grond vir allerlei doeleindes af te sender en toe te ken, om toe te sien dat 

grond gebruik word vir die doel waarvoor dit afgesonder is, 3 om grondgebrui= 

kers se regte oor grond te beeindig4 en om grondbewerkingsaktiwiteite te 

reel. 5 
Op die grond in privaateiendom beinvloed die owerbeid se beheer oor 

grond nie die gebruik daarvan nie. 6 In die res van bierdie afdeling val die 

klem dus op die eertydse grondbesitstelsel van die Tswana en die op die toe= 

gewese trustgrond. 

Die owerbeid se bevoegdheid om grond vir woon- en bewerkbare doeleindes 

af te sonder en toe te ken, veronderstel dat grond nie willekeurig gebruik 

kan word nie en dat grondgebruikers nie 'n keuse van grond vir hierdie doel= 

eindes het nie. Die ligging van grond vir woon- en bewerkbare doeleindes 

1. Supra 85, 182 
2. Vgl. supra 192 
3. Supra 65, 74-75 
4. Supra 65, 74 
5. Supra 124, 149 
6. Vgl. supra 110, 152, 179 
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hou met die doel waarvoor die grond gebruik gaan word soos die beskikbaar= 
2 3 heid van water en grondgehalte. Ofskoon grondgebruikers nie 'n keuse van 

woon- en bewerkbare grond het nie, beinvloed owerheidsbeheer oor die lig= 

ging en toekenning van grond as sodanig dus nie die gebruik daarvan negatief 

nie, aangesien faktore wat die gebruik daarvan begunstig, in ag geneem word. 

In die vorige afdeling is ook gewys op die uitwerking wat owerheidsbeheer 

op die toegewese trustgrond oor die grootte van woonpersele op die gebruik 

daarvan het. 

Die owerheid se bevoegdheid om woon- en bewerkbare grond aan bepaalde 

kategoriee van persone toe te ken4 en die feit dat die toekenning nie wil= 

lekeurig of sonder goeie rede opgeskort, beeindig of gekanselleer kan word 

nie5 veronderstel enersyds 'n hoe mate van sekuriteit wat in beginsel be= 

vorderlik vir grondgebruike is en andersyds dat alle gesinshoofde met hul 

afhanklikes toegang tot grond vir woon- en bewerkbare doeleindes kan kry. 

Dit beteken egter nie dat almal inderdaad grond kry nie soos weerspieel 

word in die hoe persentasie woonperseelhouers op toegewese trustgrond wat 

nie bewerkbare persele het nie. 6 Die basis van toekenning, naamlik getrou= 
7 de staat, veronderstel egter dat daar nie onderskei word tussen kundige 

grondbewerkers en ander grondbewerkers nie. 'n Gevolg hiervan is dat 'n 

afsonderlike grondbewerkersklas moeilik kan ontwikkel met die gevolg dat 

bewerkbare grond enigermate onderbenut kan word. 8 

'n Faset van die owerheid se bevoegdheid om grondgebruikers hul grond 

te ontneem of om hul te verskuif9 wat met grondgebruike verband hou, is 

die mate waartoe verbeteringe op grond vergoed word. Luidens die eertydse 

grontbesitstelsel van die Tswana is verbeteringe op grond nie vergoed 

nie, lO maar dit is onwaarskynlik dat verbeteringe op grond noodwendig daar= 

deur verhinder sou word aangesien die owerheid hierdie bevoegdhede nie wil= 

1 • Supra 65, 74 
2. Supra 98, 1 18 
3. Supra 118' 128-129 
4. Supra 66, 79 
5. Supra 66, 74-75 
6. Supra 130 
7. Supra 66, 79, 93 
8. Supra 152, 153 
9. Supra 65-66, 71' 74-75, 81 

10. Supra 66 
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lekeurig uitoefen nie. Op die toegewese trustgrond word verbeteringe ver= 

goed waar die regte oor grand opgeskort of beeindig word 1 sodat die moont~ 
like negatiewe uitwerking wat die eertydse besitstelsel kon gehad het, uit 

die weg geruim is. Nie-verbetering van grand kan derhalwe nie bloat aan 

owerheidsbeheer daaroor of in die algemeen aan 'n besondere grondbesitstel= 

sel gewyt word nie. 

Die owerheid se beheer oor grand ooreenkomstig die doel waarvoor dit 

afgesonder is, blyk onder andere uit die verbod op permanente wonings by 

lande2 en op weigrond. 3 Die positiewe faset van hierdie beheermaatreels 

is dat bewerkbare en weigrond beskerm word teen onbeheerde omskepping daar• 

van in woongrond, veral in omstandighede van 'n toename in bevolkingsdruk. 

Die uitwerking van hierdie maatreels op die gebruik van bewerkbare grand is 

gering, veral as die ligging van lande in verhouding tot die woongebied in 
4 aanmerking geneem word. Die uitwerking van hierdie maatreels op die ge= 

bruik van weigrond is eweneens gering aangesien dit nie die ontwikkeling 

van die grand uitsluit nie. 5 Die feit dat weigrond nie vatbaar vir regte 

daaroor is nie6 en dat weiding nie vir uitsluitlike gebruik ingekamp kan 

word nie, 7 bring mee dat weiding nie optimaal benut word nie. 

Die owerheid se beheer oor die gebruik van nie-toegewese grand en na= 

tuurlike hulpbronne daarop hou verband met die verbod op kampe8 en veld= 

brande, 9 met seisoenale en ander taboes in verband met die fauna, lO die 

fl 11 12 1 .13 . 1 14 ··1 15 ora, water, k ei en minera e, en op ree s omtrent veeposte. 

Die verbod op veldbrande en die beperkinge op die benutting van die fauna, 

flora, potklei en minerale kan as vorme van natuurbewaring beskou word wat 

die gebruik van grond nie negatief beinvloed nie. Die eertydse verbod op 

die kap van sekere boomsoorte gedurende die somermaande 16 verhinder wel die 
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ontbossing van nuwe lande in die somer. Hierdie verbod het op die toegewese 
. 1 

trustgrond grootliks verval en daar is waargeneem dat lande gedurende die 

somer ontbos is. Die eertydse beperkinge op die gebruik van die fauna is 

op die toegewese trustgrond uitgebrei tot 'n totale verbod op jag. Hoewel 

hierdie uitbreiding in beginsel neerkom op 'n inperking van grondhouers se 

vryheid om die fauna te benut, is die uitwerking daarvan gering aangesien 

daar feitlik geen wild in die gebied voorkom nie. 2 Die beperking op die 

kap van sekere boomsoorte en op jag hou terselfdertyd ook 'n element van 

bewaring in ofskoon dit nie noodwendig die doel van die beperkinge hoef te 

wees nie. 

Die verbod op die afkamping van weiding vir uitsluitlike gebruik bein= 

vloed egter die gebruik van weiding negatief, want dit bevorder selektiewe 

weiding, weiveldvertrapping en gronderosie, bemoeilik wisselweiding, wei= 
3 dingsrus en -herstel en staan in die weg van 'n doeltreffende teelprogram. 

Die uitwerking van hierdie verbod word vererger deur die gebrek aan doel= 

treffende beheer oor veegetalle, 4 die klem op die aantal diere eerder as 

die kwaliteit van diere en die algemene houding teenoor die bemarking van 

diere. 5 Laasgenoemde faktore is as sodanig egter nie uitvloeisels van die 

betrokke grondbesitstelsels nie en dui daarop dat blote verandering van die 

grondbesitstelsel nie noodwendig 'n beter benutting van weigrond oorsaaklik 

tot gevolg hoef te he nie. 

Die owerheid se beheer oor grond strek ook uit tot die reeling van be= 

werkingsaktiwiteite soos die aanvang van die bewerkingseisoen en stoppel= 

weide, van skoffel, oes en die gebruik van die eerste vrugte in die eertyd= 

se stelsel van die Tswana6 en die aanvang van die stoppelweide op die toe= 
7 gewese trustgrond. Aangesien hierdie beheer slegs betrekking het op die 

aanvang van bepaalde aktiwiteite en nie op besondere bewerkingsmetodes nie, 

is die uitwerking daarvan op die gebruik van grond gering. Bowendien is 

die optimale gebruik van grand nie uitsluitlik afhanklik van die aanvang 

van bepaalde aktiwiteite nie. Dit dien ook opgemerk te word dat die ower= 

heidsbeheer oor bepaalde aktiwiteite in die eertydse stelsel van die Tswana 
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grotendeels spruit uit magies-religieuse opvattinge en nie uit die grond= 

besitstelsel as sodanig nie. Owerheidsbeheer oor bewerkingsaktiwiteite 

beinvloed derhalwe nie noodwendig die benutting van grond negatief nie. 

Beter of doeltreffende grondbenutting hou eerder verband met bewerkings= 

gebruike soos bemesting, saadseleksie en gewasrotasie wat nie deur die 

owerheid beheer word nie. Die afname van owerheidsbeheer oor bewerkings= 

aktiwiteite op die toegewese trustgrond 1 dui daarop dat blote verandering 

aan 'n bepaalde grondbesitstelsel nie noodwendig doeltreffende benutting 

meebring nie. 

2. Regte oor grond en grondgebruike 

Uit die studie blyk dat die aard van regte wat luidens die onderskeie 

grondbesitstelsels oor grand verkry kan word, verskil. 2 Verder is al die 

grond in privaateiendom vatbaar vir regte daaroor. Die vraag is na die uit= 

werking van hierdie verskille, wat uit die onderskeie grondbesitstelsels 

spruit, op grondgebruike. 

Uit die studie blyk dat daar nie beduidende verskille in die gebruik 

van woon-, bewerkbare en weigrond op die toegewese trustgrond en die grond 

in privaateiendom is nie. Wat bewerkbare grond betref, blyk daar wel op 

die toegewese trustgrond 'n grater neiging te wees om met gewasse te ekspe

rimenteer as op grand in privaateiendom. Winterbewerking kom ook in 'n 

grater mate voor op die toegewese trustgrond as op die grand in privaat= 

eiendom. 3 Hierteenoor is daar by die eienaars van grond in privaateiendom 

'n neiging om van deelbewerking gebruik te maak as 'n wyse om hul grond te 
4 benut, terwyl hierdie wyse op die toegewese trustgrond ontbreek. Dit wil 

dus voorkom of die eienaars van grand in privaateiendom hul grand eniger= 

mate as 'n produksiefaktor beskou ten einde die grond te gebruik. Of die 

groter neiging tot eksperimente op die toegewese trustgrond aan die betrok= 

ke grondbesitstelsel gewyt kan word, is moeilik te bepaal. Hierdie tendens 

hang waarskynlik eerder saam met klimaatsfaktore5 en beskikbare kapitaal. 

Op die toegewese trustgrond word grand oorspronklik deur die owerheid toe= 

gewys, ofskoon 'n grondhouer 'n vasgestelde bedrag tot die stamfonds moet 
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1 
bydra alvorens 'n woonperseel toegeken word. Hierteenoor het die eienaars 

van die grond in privaateiendom die meeste van hulle kapitaal gebruik om die 

grond aan te koop2 sodat ontwikkelingskapitaal grootliks ontbreek. 

Anders as in die eertydse stelsel by die Tswana en as op die toegewese 

trustgrond, strek regte oor die grond in privaateiendom uit tot weigrond. 

Die gebruik van weiding op die grond in privaateiendom verskil egter nie 

no~menswaardig van die op die toegewese trustgrond nie3 sodat die ve~ande= 
ring in die besitstelsel ten opsigte van weigrond nie 'n ooreenstenunende 

verandering in die gebruik van weiding meegebring het nie. Trouens, daar 

blyk 'n neiging te wees om, met die uitsondering van die eertydse veeposstel= 

sel, die eertydse gebruikspatroon van weiding op die toegewese trustgrond en 

op die grond in privaateiendom grootliks te kontinueer ten spyte van die ver= 

anderinge aan en die verskille tussen die onderskeie grondbesitstelsels en 

ten spyte van die verskil in die aard van die regte wat oor weigrond verkry 

kan word. Voorts word die stoppellande op die toegewese trustgrond en op 

die grond in privaateiendom as gemeenskaplike weiding benut soos in die eer= 

tydse stelsel van die Tswana. 4 Dit blyk dus dat die verskil in die aard van 

regte oor grond as sodanig nie 'n beduidende uitwerking op die gebruike van 

grond het nie. 

Wat stoppelweide betref, is daar geen statutere voorskrif wat dit uit= 

druklik beveel nie, waaruit blyk dat hierdie gebruik nie 'n uitdruklike be= 

perking op die reghebbendes se regte oor grond op die toegewese trustgrond 

en op die grond in privaateiendom plaas nie. Die handhawing van hierdie ge= 

bruik beperk egter die grondgebruikers se gebruik van bewerkbare grond ge= 

durende die wintermaande. Daar is wel nie 'n verbod op winterverbouing op 

bewerkbare grond nie ofskoon diegene wat dit beoefen hul grond moet omhein 

aangesien hul gesaaides nie op 'n ander wyse beskerm word nie. Winterbewer= 

king kom beperk voor, selfs op woongrond wat in elk geval omhein is 5 sodat 

die verval van die gemeenskaplike stoppelweide nie noodwendig tot 'n hoer 

benutting van bewerkbare grond in die wintermaande hoef te lei nie. 

Ten slotte kan die beperkinge op reghebbendes se beskikkingsbevoegd= 

heid oor grond, en veral die verhandelbaarheid daarvan, ontleed word om die 
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uitwerking daarvan op grondgebruike te bepaal. Luidens die eertydse 

grondbesitstelsel van die Tswana kan grond nie verkoop word nie sodat die 

reg oor grond verval by permanente verlating van die gebied. 1 
Op die toe• 

2 gewese trustgrond kan regte oor grond verkoop word, maar by vrywillige af= 

stand het die grondhouer geen aanspraak op vergoeding vir die grond of ver• 

beteringe daarop nie. 3 Grond in privaateiendom kan met die nodige ower= 

heidsgoedkeuring verkoop word. 4 Dit blyk dus dat die eertydse verbod op 

die verkoop van grond gewysig is tot 'n beperkte bevoegdheid om die grond 

te verkoop. Hierdie wysiging het egter nie 'n beduidende verandering in 

grondgebruike meegebring nie. Die beperkinge op die verkoop van grond skakel 

grondspekulasie enigermate uit, dog staan nie verbeterde grondbenutting in 

die weg nie. Die verhandelbaarheid van grond veronderstel egter nie nood= 

wendig doeltreffende grondbenutting of grondontwikkeling nie. Dit kan selfs 

lei tot die ontstaan van 'n grondheerklas wat grondontwikkeling kan vertraag. 

Die beperkinge op die verkoop van grond hou egter in dat geen persoon op die 

toegewese trustgrond meer as een woon- en een bewerkbare perseel kan besit 

nie, tensy hy 'n poliginis is. Die verkoop van grond onder hierdie beper• 

kinge kan derhalwe ook nie die ontstaan van 'n grondbewerkersklas bevorder 

nie. 

IV. GRONDBESITSTELSELS, GRONDGEBRUIKE EN DIE INTEGRASIE VAN KULTUUR 

Die grondbesitstelsel is 'n kultuurkompleks wat tot die regsaspek van 

kultuur behoort aangesien dit die verband tussen owerheid en onderdaan en 

tussen onderdaan en onderdaan onderling ten aansien van grond reel. Dit be= 

paal onder meer welke owerhede beheer oor grond het, die aard, inhoud en uit= 

oefening van die beheer, die vryhede en regte van onderdane ten opsigte van 

grond, die aard en inhoud van regte oor grond en die owerheidsbeperkinge op 

sodanige regte. Die grondbesitstelsel is met verskeie kultuuraspekte gein• 

tegreer, hoewel dit nie vir al die verbonde aspekte ewe veel betekenis bet 

nie. 

Die grondbesitstelsel skakel met die politieke organisasie deur die 

owerheidsorgane wat beheer oor grond uitoefen. Dit het ook betekenis vir 

die ekonomiese organisasie aangesien dit toegang tot produksiebronne reel 

1. Supra 71 
2. Supra 80 
3. Supra 81 
4. Supra 84, 85-86 
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en teenswoordig ook grond vir handelsdoeleindes beskikbaar stel. Die grond• 

besitstelsel is met die verwantskapsorganisasie verbind deur die toekenning 

van woon- en bewerkbare grond aan die huishouding as verwantskapsgroep en met 

opvoeding deur die oordrag van kennis aangaande owerheidsbevoegdhede oor 

grond, korrekte prosedures in verband met grondtoekennings, regte oor grond 

en beperkinge op regte en vryhede oor grond. Teenswoordig blyk die verband 

met opvoeding ook uit die beskikbaarstelling van grond vir opvoedingsdoel• 

eindes. Oordrag van kennis geskied deur taal as konmrunikasiemedium waardeur 

die grondbesitstelsel met taal as kultuuraspek verbind word. Die grondbesit= 

stelsel hou voorts verband met die religie waar grond as skeppingsgegewe en 

as woonplek van die voorouers beskou word en teenswoordig ook waar grond 

vir kerkdoeleindes afgesonder word. Op hierdie wyse is die grondbesitstel= 

sel 'n skakel waardeur die reg met verskeie ander kultuuraspekte verbind 

word. 

Die graad van integrasie blyk onder meer uit die wyse waarop selfs 'n 

enkele komponent, wat 'n kultuurelement, -kompleks of -instelling kan omvat, 

gelyktydig met verskeie kultuuraspekte verband hou. Dit word byvoorbeeld 

geillustreer deur die verband van regte oor grond, 'n kultuurkompleks binne 

die grondbesitstelsel as omvattende kultuurkompleks, met die politiek in so= 

verre die owerheidsorgane bedoelde regte beperk. Regte oor grand is ook met 

die ekonomie verbind aangesien dit die bevoegdheid van vrugtetrekking in= 

sluit en met die religie in die mate waarin voorouergeeste in die regte oor 

grond deel en teenswoordig ook in die mate waarin geloofsgenootskappe regte 

oor grond kan verkry. Dit hou voorts met opvoeding verband in die mate waar= 

in kennis aangaande regte oor grond binne agnateverband oorgedra word en 

teenswoordig ook in die mate waarin regte oor grand vir skooldoeleindes toe= 

geken word asmede met taal as oordragmedium. Regte oor grond hou ook met 

verwantskap verband aangesien lede van die agnategroep vroeer in die regte 

oor grond gedeel het. Teenswoordig blyk laasgenoemde verband onder meer 

uit die vestiging van regte oor grond uit hoofde van huwelikstatus. 

Grondgebruike is weer 'n kultuurkompleks wat tot die ekonomiese aspek 

van kultuur behoort aangesien dit met die gebruik en verbruik van produk= 

sie- en natuurlike hulpbronne verband hou wat met arbeid gepaard gaan. 

Grondgebruike gaan ook met 'n verskeidenheid van gebruiksmetodes en -teg= 

nieke gepaard met die oog daarop om 'n leeftog te verdien. Daar is in die 

studie aangedui dat grondgebruike met verskeie kultuuraspekte geintegreer 

is, ofskoon die verbindinge met al die onderskeie aspekte nie ewe sterk is 

nie. 
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Grondgebruike skakel met die politieke organisasie deur owerheidsbe= 

palinge omtrent die gebruik van weiding en ander natuurlike hulpbronne, 

omtrent heinings en die aanvang van besondere arbeidsaktiwiteite in ver= 

band met grond en omtrent stamdiens. Deur die owerheidsbepalinge is grond= 

gebruike ook verbind met die publiekreg, en wel die staats-, administra• 

tie£- en strafreg, ingevolge waarvan bedoelde owerheidsbevoegdhede omskryf 

en uitgeoefen word en waaruit strafoptrede spruit teen veronagsaming van 

die betrokke bepalinge. Grondgebruike is voorts met die verwantskapsor= 

ganisasie verbind in die mate waarin die huisbouding, as verwantskapsgroep, 

ook die eenbeid is wat die grond vir die onderskeie doeleindes benut en die 

arbeid in verband daarmee voorsien. Grondgebruike is verder op velerlei 

wyses met die religie verbind soos dit onder andere blyk uit die sebetlela

en letsema-instelling, uit taboes in verband met die gebruik van grond ty• 

dens bepaalde seisoene, uit seremonies in verband met reen en die bebande= 

ling van saad en teenswoordig ook uit die gebruik van gemeenskaplike be= 

graafplase. Grondgebruike bet ook betekenis vir die privaatreg in die 

mate waarin arbeidsbulp en buurarbeid dit met die verbintenisreg verbind 

en in die mate waarin die gebruik van woon- en bewerkbare grond uit saak= 

like regte daaroor voortvloei. Grondgebruike skakel voorts met die op= 

voeding in die mate waarin kennis aangaande gebruiksmetodes en -tegnieke 

oorgedra word. Dit is ook met taal verbind soos dit blyk uit leksikale 

items soos sebetlela, letsema, lolwapa, masotla, ensomeer. Sonnnige van 

bierdie terme bet ook 'n didaktiese strekking deur die beklemtoning van 

grondgebruike as kultuurkompleks, van die eerbied vir seniores as instel= 

ling, van die belangrikbeid van arbeidsbulp tussen verwante as instelling 

en van taboes in verband met grond. Op bierdie wyse is grondgebruike ska= 

kels waardeur die ekonomiese organisasie met verskeie ander kultuuraspekte 

verbind word. 

Die graad van integrasie blyk onder meer uit die wyse waarop selfs 

'n enkele komponent van grondgebruike, as 'n kultuurkompleks binne die 

ekonomiese organisasie van kultuur, gelyktydig met verskeie ander kultuur= 

aspekte verband hou. Dit word byvoorbeeld geillustreer deur die wyse waar= 

op arbeid in verband met grondgebruike met verskeie ander kultuurkomponente 

verband bou. Openbare arbeid in verband met die masotla bou byvoorbeeld 

met die politieke organisasie en die publiekreg verband in soverre slegs 

die owerbeidsorgane bierdie arbeid kan gelas en veronagsaming daarvan tot 

strafoptrede kan lei. Arbeid is voorts met die religie verbind in die mate 

waarin die verbod op bepaalde arbeidsaktiwiteite tydens sekere seisoene of 
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tydens sekere toestande van die mens 'n bonatuurlike sanksie dra. Dit hou 

verder verband met die verwantskapsorganisasie in die mate waarin arbeid 

binne die huishouding verrig en verdeel word en in die mate waarin verwante 

onderling hulp verleen om grotere take te verrig. Arbeid is ook met die ver= 

bintenisreg verbind in soverre as wat arbeidshulp deur bure, huurarbeid en 

die dienste van magiese spesialiste op 'n kontraktuele basis rus. Arbeid 

hou ook met opvoeding en taal verband in die mate waarin kennis aangaande 

bepaalde arbeidsaktiwiteite oorgedra word deur die taal as kommunikasieme= 

di um. 

V. GRONDBESITSTELSELS, GRONDGEBRUIKE EN DIE VOLKSTRUKTUUR 

Grondbesitstelsels en grondgebruike verbind nie alleen verskeie kul= 

tuurkomponente met mekaar binne die kultuurstruktuur nie, maar verbind mense 

ook onderling in verhoudingstelle binne die volkstruktuur. Die verhouding= 

stelle tussen mense is altyd onregstreeks deur die betrokke kultuurkomponent 
1 

wat hulle met mekaar gemeen het. 

Mense word deur die grondbesitstelsel as kultuurkompleks binne die regs= 

aspek van kultuur in verskeie regsverhoudingstelle verbind weens hulle ver= 

band met grond. Daar kan byvoorbeeld onderskei word tussen verhoudingstelle 

van 'n publiek- en privaatregtelike aard. Eersgenoemde verhoudingstelle 

vloei voort uit die owerheid se beheer oor grond 2 ingevolge waarvan onder= 

dane tot eerbiediging van bedoelde beheer verplig is, gebrek waarvan tot 

dissiplinere en selfs strafoptrede kan lei waaruit verhoudingstelle van 'n 

administratiefregtelike en strafregtelike aard spruit. Die owerheid is ter= 

selfdertyd verplig tot eerbiediging van onderdane se vryhede met betrekking 

d d . amk • • 3 d" k -tot gron wat aan ie st onst1tus1e en teenswoor ig oo aan statutere re= 

gulasies4 ontleen is. Miskenning van hierdie vryhede kan tot dissiplinere 

optrede van 'n administratiefregtelike en selfs strafregtelike aard teen die 

owerheid lei. 

Verhoudingstelle van 'n privaatregtelike aard vloei voort uit regte oor 

grond5 ingevolge waarvan onderdane onderling verplig is om mekaar se grond 

te eerbiedig, gebrek waaraan die plig tot regsherstel meebring in die vorm 

1. Supra 62 
2. Supra 62 
3. Supra 67 
4. Supra 77 
5. Supra 62 
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van veral skadevergoeding. Beskikkinge oor grond by wyse van skenking 1 of 

verkoop2 bring weer verhoudingstelle van 'n verbintenisregtelike aard tus• 

sen die betrokkenes mee waaruit die plig tot lewering van die grond en, in 

die geval van verkoop, ook tot lewering van die ooreengekome teenprestasie 
3 spruit. Waar die agnategroep regte oor grond deel, is die lede onderling 

gewikkel in verhoudingstelle van 'n familieregtelike aard. 

Benewens bo·genoemde regsverhoudingstelle, is owerheid en onderdaan 

deur owerheidsbeheer oor grond ook nog in verhoudingstelle van 'n staats= 

regtelike en politieke aard gewikkel in die mate waarin toegang tot en toe= 
4 kenning van grond met politieke lidmaatskap saamhang. Waar grond verkoop 

word, 5 is die betrokkenes ook onderling verbind in verhoudingstelle van 'n 

politieke en ekonomiese aard, aangesien die owerheid beperkinge op die ver= 
6 koop van grond plaas en dit teen oordrag van ander goed, soos geld, ge• 

skied. In die mate waarin regte oor grond gedeel word deur die agnategroep 

en selfs voorouers, 7 is die betrokkenes ook gewikkel in verhoudingstelle 

van 'n religeuse en verwantskapsaard. Waar kennis omtrent die grondbesit= 

stelsel mondeling oorgedra word, is die betrokkenes ook in onderwys- en 

taalverhoudingstelle met mekaar verbind. 

Insgelyks word mense deur grondgebruike as 'n kultuurkompleks binne 

die ekonomiese aspek van kultuur onderling in 'n netwerk van verhoudingstel= 

le verbind. In die mate waarin die huishouding as 'n eenheid hul grond ge= 

bruik en arbeid lewer wat soms ook ander verwante kan insluit, is die betrok= 

kenes onderling verbind in verhoudingstelle van 'n verwantskaps- en ekono= 

miese aard. Waar grondgebruike beinvloed word deur taboes met 'n bonatuur= 

like sanksie en wat deur die owerheid gehandhaaf word, is grondgebruikers 

onderling gewikkel in verhoudingstelle van 'n ekonomiese, religieuse en 

l • • k d W d b "k I l" 0 b 1 • 8 f d" 9 po 1t1e e aar • aar gron ge ru1 ers n p 1g tot tr1 uut ewer1ng o 1ens 

bet met betrekking tot die gebruik van grond, is owerheid en onderdaan in 

verhoudingstelle van 'n politieke en ekonomiese aard verbind, terwyl pligs= 

versuim in hierdie verband owerheidsoptrede kan ontlok waaruit verhouding• 

1 • Supra 69, 80 
2. Supra 80, 85 
3. Supra 68 
4. Supra 66, 70, 75 
5. Supra 80, 85 
6. Supra 76, 84 
7. Vgl. supra 93 
8. Supra 67 
9. Supra 126 
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stelle van 'n administratiefregtelike en strafregtelike aard kan voortvloei. 

Waar kennis aangaande grondgebruike, met inbegrip van metodes en tegnieke, 

oorgedra word, is daar ook sprake van verhoudingstelle van 'n onderwysaard 

tussen die betrokkenes, terwyl taalverhoudingstelle ook betrokke is waar 

taal die oordragmedium is. 

VI. ·GRONDBESITSTELSELS, GRONDGEBRUIKE EN VERANDERINGE 

Daar is aangedui dat die huidige grondbesitstelsels by die stam onder 

studie die gevolg is van historiese faktore waaruit veranderinge aan die 

eertydse grondbesitstelsel noodwendig gespruit het. 1 Die huidige grondge= 

bruike is in hoe mate 'n voortsetting van eertydse gebruike ofskoon aanpas= 

singe weens die veranderinge in die natuurlike en kulturele omgewing gemaak 

is. Die huidige grondbesitstelsels en grondgebruike kan derhalwe gesien 

word as gevolge van die stam se aanraking met die Westerse kultuurtipe te• 

same met 'n mate van vrywillige aanvaarding van kultuurelemente van vreemde 
2 oorsprong. In hoofstuk 5, 6, 7, 8 en 9 is telkens 'n afdeling gewy aan 

veranderinge ten opsigte van daardie onderdele van die studie wat in die be= 

trokke hoofstukke bespreek is, sodat die aandag bier tot algemene bevindinge 

beperk word. 

Daar is aangedui dat die eertydse grondbesitstelsel van die Tswana in 

belangrike opsigte deur die huidige grondbesitstelsels gewysig is. Hierdie 

veranderinge kring ook uit na die hele kultuur en sny selfs oor kultuurgren= 

se heen en vind ook in die volkstruktuur uitdrukking. Die veranderinge word 

ook op die vlak van houdinge weerspieel wat enersyds op 'n handhawing van 

vroeere opvattinge en andersyds op houdingsveranderinge dui. Daar is dus 

k lk . .. . d. 3 spra e van sowe ont1nu1te1t as veran er1ng. 

Daar is verder aangedui dat die huidige grondgebruike in vergelyking 

met die eertydse grondgebruike by die Tswana nie wesenlike funksieverande= 

ringe ondergaan het nie. Daar het egter veral ten opsigte van die gebruik 

van woongrond uitbreidinge ingetree in vergelyking met die eertydse funksies. 

Die huidige grondgebruike gaan wel met 'n aantal vormveranderinge gepaard 

soos die nuwe boutegnieke, bewerkingsimplemente en -metodes byvoorbeeld aan= 

dui. Dit blyk ook dat sommige van die vormveranderinge nou saamhang met 

1. Supra 87-88 
2. Vgl. bv. supra 17-19, 136, 138, 140 
3. Vgl. supra 87-94 
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arbeidsoorweginge sodat daar 'n neiging tot meganisasie is wat verband hou 

met 'n besparing van menslike energie. Hierdie verandering vind ook uit= 

drukking in die kultuur- en volkstruktuur sodat daar in die algemeen 'n 

afname van verhoudinge en verhoudingstelle van 'n religieuse en verwant• 

skapsaard is. Hierteenoor is daar 'n toename in veral ekonomiese en ver= 

bintenisregtelike verhoudinge en verhoudingstelle. Op die toegewese trust= 

grond is daar ook 'n toename in politieke verhoudinge en verhoudingstelle 

tussen owerheid en onderdaan ten opsigte van veral die gebruik van woon- en. 

weigrond asook natuurlike hulpbronne. Terwyl daar heelwat veranderinge in 

die gebruike van grond ingetree bet, is daar ook sprake van kontinuiteit 

wat die duidelikste uit die gemeenskaplike gebruik van weigrond en uit die 

handhawing van die stoppelweide blyk. 1 

VII. ALGEMENE GEVOLGTREKKINGE 

Uit die studie kan die volgende algemene gevolgtrekkinge ter samevat= 

ting geformuleer word: 

1. Sowel grondbesitstelsels as grondgebruike is komponente van 'n volk 

se kultuur en is derhalwe op besondere wyses geintegreer met ander 

kultuurkomponente en met die patroon van menseverhoudinge. Kultuur 

is egter 'n dinamiese verskynsel sodat veranderinge voortdurend plaas= 

vind met 'n gevolglike aanpassing van die kultuur- en volkstruktuur. 

Hieruit volg dat veranderinge aan bogenoemde kultuurkomponente nie tot 

enkele aspekte beperk is nie, maar deurwerk tot die kultuur- en volk= 

struktuur as geheel. In hierdie proses word strukturele aanpassinge 

gemaak, dog die aanpassinge veronderstel nie noodwendig dat die onder= 

liggende waardes tot dieselfde mate verander nie. Uit die studie blyk 

dat die opvatting van grond as 'n konstante gegewe in hoe mate gehand= 

haaf word ten spyte van omvangryke veranderinge aan veral die eertydse 

grondbesitstelsel. Hierteenoor is daar tekens van 'n boudingsveran• 

dering ten opsigte van die verhandelbaarheid van grond. 

2. 'n Bepaalde grondbesitstelsel hou weens die feit dat kultuur 'n gein= 

tegreerde geheel is noodwendig met grondgebruike verband omdat albei 

deel van die geheel is. Deur die grondbesitstelsel word die gebruik 

1. Supra 111-113, 154-155, 164, 165 
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van grond georden deurdat voorsiening gemaak word vir die gebruik van 

grond vir verskeie doeleindes en die toegang tot grond. Die bevoegd• 

hede en regte oor grond word ook deur die grondbesitstelsel gereel. 

Die grondbesitstelsel bepaal egter nie hoedanig grond gebruik moet 

word nie sodat 'n bepaalde grondbesitstelsel nie noodwendig besondere 

tegnieke en metodes van grondgebruike oorsaaklik tot gevolg het nie. 

Dit is derhalwe 'n valse veronderstelling dat optimale grondbenutting 

uitsluitlik afhanklik is van die grondbesitstelsel. Die gro~dbesit= 

stelsel skep die ruimte en geleenthede vir besondere grondgebruike. 

Die mate waarin hierdie geleenthede benut word, hang egter grootliks 

af van die houdinge en keuses van die grondgebruikers asmede faktore 

soos klimaat, bevolkingsdigtheid en tegniese vaardighede. Die stel= 

ling dat die inheemse grondbesitstelsels van Afrika noodwendig in die 

weg van landbou-ontwikkeling staan, 1 is dus 'n oorvereenvoudiging van 

die probleem wat nie deur die blote vervanging van hierdie grondbesit= 

stelsels deur ander stelsels opgelos kan word nie. 

Uit die studie blyk byvoorbeeld dat die eertydse grondbesitstelsel 

nie die bewerking van grond regstreeks beinvloed nie, ofskoon die toe= 

gang tot en die ligging van sodanige grond daardeur gereel word. Hier= 

teenoor beinvloed die eertydse grondbesitstelsel en die op die toege= 

wese trustgrond die gebruik van weiding regstreeks omdat die grond nie 

vir regte daaroor vatbaar is nie en dit derhalwe gemeenskaplik gebruik 

moet word. Op die grond in privaateiendom waar weigrond vatbaar is vir 

regte daaroor, bet die wyse van benutting daarvan nie dienooreenkomstig 

verander nie, terwyl daar niks in die betrokke grondbesitstelsel is 

wat so 'n verandering verhinder nie. 

3. Die stelling dat grondgebruike deur die mate van kennis en vaardigheid 

van die grondgebruikers beinvloed word, 2 is waar. Dit blyk onder andere 

uit die mate van onkunde omtrent gebruike soos gewasrotasie, saadselek= 

sie, skoffel en bemesting en omtrent faktore soos ploeg- en plantdiepte, 

plantspasiering en wisselweiding. Dit blyk ook uit die oorname van im= 

plemente sonder die gepaardgaande en.agterliggende 11filosofie" daarvan. 

Kennis en vaardigheid is egter nie die enigste faktore nie, aangesien 

1. Supra 3-4 
2. Supra 97 
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faktore soos houdinge en opvattinge omtrent grond, die algemene gerigt= 

heid van die ekonomiese stelsel en die beskikbaarheid van grond ook die 

gebruik daarvan beinvloed. 

4. Bevolkingsdruk beinvloed die relatiewe beskikbaarheid van grond, maar 

het nie noodwendig die optimale benutting van grond oorsaaklik tot ge= 

volg nie. Dit blyk byvoorbeeld uit die mate waarin beskikbare bewerk= 

bare grond nie bewerk word nie terwyl grondskaarste as 'n probleem 

geidentifiseer word. 1 Die verband tussen bevolkingsdruk en grondge• 

bruike word regstreeks beinvloed deur die mate waarin die druk op die 

beskikbare grond verplaas kan word of nie. Die bevolkingsdruk kan by= 

voorbeeld op direkte wyse deur permanente of tydelike migrasie of al= 

bei verplaas word. Dit kan ook op indirekte wyse verplaas word deur 

'n verandering in die gerigtheid van die ekonomiese stelsel sodat die 

mens nie uitsluitlik of nie direk van die grond vir 'n leeftog afhank= 

lik is nie. Waar die druk nie verplaas kan word nie, is die mens in 'n 

direkte oorlewingstryd gewikkel waarin intensiewe of optimale benutting 

van die beskikbare grond een moontlikheid is. Ander moontlikhede is by= 

voorbeeld gebiedsuitbreiding wat selde vreedsaam geskied en verlaging 

van die bevolkingsdruk deur onder meer die aanwaskoers doelbewus te be= 

perk. Uit hierdie moontlikhede blyk dus dat daar 'n wisselwerking tus= 

sen bevolkingsdigtheid en grondgebruike is, dog dat die een die ander 
. d d' f 2 d d . . . k . nie noo wen ig voora gaan en us eterm1n1st1es wer nie. 

1. Supra 152 
2. Supra 117 
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1. Saamgestel uit Coertze 1971 22, 25; Vorster 1969 42, 51 
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TABEL 1 SKOOLBYWONING z 

1969 1976 
Klas 

Totaal Seuns Dogters Totaal 

Sub. A 80 128 1 1 1 239 
Sub. B 34 79 75 154 
St. 1 27 96 79 175 
St. 2 30 86 79 165 
St. 3 15 67 53 120 
St. 4 9 30 61 91 
St. 5 6 38 46 84 
St. 6 12 32 40 72 

TOTAAL: 213 556 544 1 100 

~ Gegewens deur prinsipale van skole verstrek. 
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TABEL 2 JAAR VAN VESTIGING OP TOEGEWESE TRUSTGROND 

Jaar Getal % persele 

1961 4 1, 2 
1962 2 0,6 
1963 5 1, 5 
1964 5 1, 5 
1965 4 1, 2 
1966 6 1, 8 
1967 15 4,5 
1968 15 4,5 
1969 24 7, 1 
1970 36 10,7 
1971 35 10,4 
1972 43 12,8 
1973 36 10,7 
1974 29 8,6 
1975 59 17,6 

Junie 1976 18 5,3 

TOTAAL: 336 100 



TABEL 3 BEVOLKINGSGETALLE EN -SAMESTELLING IN STAMGEBIED 

VOLGENS GRONDBESITSTELSEL 

Grond in privaat= Toegewese Stamgebied eiendom trustgrond Klas 

Aanwesig Afwesig Aanwesig Afwesig Aanwesig Afwesig 

Mans 7 5 213 420 220 425 
Seuns 23 - 808 34 831 34 
Vroue 13 2 459 218 472 220 
Dogters 24 3 822 33 846 36 

TOTAAL: 67 10 2 302 705 2 369 715 
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TABEL 4 VERWANTSKAPSBANDE TUSSEN BEWONERS VAN WOONERWE 

OP GROND IN PRIVAATEIENDOM 

Kategorie Sames telling Getal 
erwe % 

Ge sin Vader, moeder en kinders 5 ·so 
Weduwee en kinders 2 20 

Uitgebreide Wewenaar, getroude seun met 1 10 
gesin deur vrou en kinders 
vaderlyn Vader, moeder, kinders en I IO 

skoondogter 

Uitgebreide Vader, moeder, kinders en I 10 
gesin deur suster van moeder 
moederlyn 

TOTAAL: IO 100 



GETAL 
PERSELE 

50 -

45 -

40 -

35 -

30 -

25 -

20 -

15 -

1 1 
10 

5 

TABEL 5 : GETAL BEWONERS PER PERSEEL OP 

TOEGEWESE TRUSTGROND 

49 

38 

35 35 35 

28 

24 

18 19 

13 

4 3 

ffiffimTifli 0 mITrmAn 
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TABEL 6 : VERWANTSKAPSBANDE TUSSEN PERSEELBEWONERS 

IN MONSTER OP TOEGEWESE TRUSTGROND 

Kategorie 

Enkel 

Ge sin 

Uitbreiding 
van gesin 
deur vader= 
lyn 

Uitbreiding 
van gesin 
deur moeder= 
lyn 

Uitbreiding 
van gesin 
deur vader
en moeder= 
lyn 

TOTAAL: 

Wewenaar 
Getroude man 

Sames telling 

Vader, moeder en kinders 
Moeder'en kinders (vader af= 

wesig) 
Vader en moeder 
Weduweemoeder en kinders 
Geskeide vrou en kinders 
Kroosgroep 

Vader, moeder, kinders en vader 
se suster 

Vader, moeder, kinders en skoon= 
do gt er 

Moeder, kinders en moedersmoeder, 
(vader afwesig) 

Moeder, kinders en volwasse klein= 
dogter (dogter van getroude dog= 
ter), (vader afwesig) 

Vader, moeder, kinders en volwasse 
kleindogter (dogter van getroude 
dogter) 

Weduweehoof en getroude dogter met 
kinders 

Moeder en getroude dogter met 
kinders en moedersmoeder (vader 
afwesig) 

Vader, moeder, kinders en getroude 
dogter met kinders 

Moeder, kinders en getroude dogter 
met kinders (vader afwesig) 

Moeder, kinders, vadersmoeder en 
moedersmoeder (vader afwesig) 

Moeder, getroude dogter met 
kinders en skoondogter (vader 
afwesig) 

Getal 
persele 

2 
1 

23 
15 

2 
4 
1 
3 

2 

2 

3 

2 

67 

% 

3 
1'5 

34 
22,5 

3 
6 
1 '5 
4,5 

1, 5 

3 

3 

1, 5 

1'5 

4,5 

1, 5 

1, 5 

3 

1, 5 

I, 5 

100 
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TABEL 7 VERSPREIDING VAN BOORGATE EN GEHA.LTE VAN WATER 

Grond in privaateiendom Toegewese trustgrond 
Totaal 

Gemeenskaplik Woonerwe Gemeenskaplik Woonpersele 

Soet 2 2 5 2 
Brak - - I 4 
Droog !t - - I -

TOTAAL: 2 2 7 6 

!t Die droe boorgat is bier ingesluit aangesien die stam voornemens is om 
dit later dieper te slaan. Hierdie boorgat is op die perseel waar 'n 
skool gebou staan te word. 

TABEL 8 WYSE WAAROP WATER NA DIE OPPERVLAKTE GEBRING WORD 

Grond in privaateiendom Toegewese trustgrond 

I I 
5 
I 

17 

Totaal 
Gemeenskaplik Woonerwe Gemeenskaplik Woonpersele 

Wind pomp I I I I 
Wind pomp 

en enjin - - I -
Enjin - - - I 
Hand pomp - I I 4 
Draaipomp 

( 11ostrek") I - I -
Geen !t - - 3 -

. 
TOTAAL: 2 2 7 6 

!t Die drie boorgate waarvan die water nie na die oppervlakte gebring word 
nie, omvat die droe boorgat, 'n boorgat met brakwater en 'n boorgat wat 
tydens die navorsingsperiode geslaan maar nog nie ontwikkel is nie. 

4 

I 
I 
6 

2 
3 

17 

·-
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TABEL 9 GESKATTE OES OP WOONGROND VIR DIE 1975-76 SEISOEN 

Mielies (wit en geel) Sonneblom Aartappels 

1 055 x 100 kg 14,5 x 100 kg 63 x 15 kg 

TABEL 10 OES OP BEWERKBARE GROND VIR DIE 1974-75 SEISOEN 

Witmielies Geelmielies Sonneblom Graansorghum 

500 x 100 kg 32 x 100 kg 206 x 100 kg 10 x 100 kg 



TABEL 11 DIEREBEVOLKING VAN STAMLEDE IN DIE OPNAME 

Grond in Toegewese 
privaateiendom trustgrond 

Diersoort Totaal 
Aantal Aantal Aantal Aantal 
diere erwe diere persele 

Beeste 120 9 879 96 999 
Skape 18 1 362 29 380 
Bokke 15 9 248 63 323 
Donkies 23 5 231 78 254 
Perde - - 25 11 25 
Muile - - 2 1 2 
Varke 6 3 103 52 109 
Ho enders 126 10 3 968 303 4 094 
Kalkoene 15 3 68 16 83 
Makoue - - 121 28 121 
Eende - - 12 5 12 
Ganse - - 10 4 10 

TABEL· 12 GETAL AFSONDERLIKE WONINGS PER WOONEENHEID 

Grond in Toegewese Totaal 
Getal privaateiendom trustgrond 

wonings Getal Getal 
% % % erwe persele 

1 1 10 230 70,3 68,5 
2 6 60 70 21, 4 22,6 
3 3 30 23 7, 1 7,1 
4 - - 4 1 , 2 1 , 2 

TOTAAL: 10 100 327 ~ 100 100 

~ Gegewens omtrent 9 persele is nie ingesluit nie omdat die opname nie 
op hierdie persele self gedoen is nie en die gegewens nie gekontro• 
leer kon word nie. 
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TABEL 13 TIPE WONINGS 

Grond in privaateiendom Toegewese trustgrond 
Tipe Muur- en dakmateriaal Getal vertrekke 

Getal % Getal % 

Kleihut met grasdak - - 32 7,0 1 
Hut Kleihut met sinkdak 14 63,6 67 14,7 1 

Sinkhut 2 9, 1 69 15,2 1 

Kleihuis met grasdak - - JO 2,2 2-4 
Kleihuis met sinkdak 5 22,7 123 27 ,O 2-4 

Hu is Sinkhuis - - 95 20,9 2-7 
Steenhuis met sinkdak - - 54 11 , 9 2-8 
¥esterse opslaanhuis - - 1 0,2 8 
Siersteenhuis met 

sinkdak 1 4,6 - - 10 

Ander Tydelike woningskerms - - 4 0,9 1 

TOTAAL: 22 100 455 100 



TABEL 14 GROOTTE VAN TOEGEWESE BEWERKBARE PERSELE EN LANDE 

Grond in privaateiendom Toegewese trustgrond 
Grootte in ' ' 

hektaar Getal % Tota le Getal % lande oppervlakte persele 

3,60 12 100 42,20 - -
2,70 - - - 39 47 
1,80 - - - 19 23 
1,35 - - - 5 6 
0,90 - - - 13 15,6 
0,45 - - - 7 8,4 

TOTAAL: 12 100 42,20 83 100 

Tota le 
oppervlakte 

-
105,30 
34,20 
6,75 

11,70 
3,15 

161,10 

N 
I.A> 
00 



Grootte in 
hektaar 

Getal 
lande 

3,60 4 
2,70 -
1,80 -
1,35 -
0,90 -
0,45 -

TOTAAL: 4 

TABEL 15 BEWERKING OF NIE-BEWERKING VAN BEWERKBARE PERSELE EN LANDE 

Grond in privaateiendom Toegewese trustgrond 

Bewerk Nie bewerk nie Bewerk Nie bewerk nie 

To tale Get al Tota le Get al To tale Getal Tota le 
oppervlakte lande oppervlakte persele oppervlakte persele oppervlakte 

14,40 8 28,80 - - - -
- - - 13 35,10 26 70,20 
- - - 7 12,60 12 21,60 
- - - 5 6,75 - -
- - - 10 9,00 3 2,70 
- - - 5 2,25 2 0,90 

14,40 8 28,80 40 65,70 43 95,40 

N 
w 
l.O 



TABEL 16 PLOEGMETODES 

Grond in privaateiendom Toegewese 

Metode Getal Getal Getal 
woonerwe lande woonpersele 

Eie trekker en ploeg - - 8 (3%) 
Gehuurde trekker en ploeg 6 (60%) 4 (I 00%) 203 (69%) 
Eie donkies en ploeg I (I 0%) - 16 (6%) 
Gehuurde donkies en ploeg 3 (30%) - 49 (16,7%) 
Eie muile en ploeg - - I (0, 3%) 
Eie osse en ploeg - - 3 (I%) 
Gehuurde osse en ploeg - - 13 (4%) 

TOTAAL: 10 4 293 

trustgrond 

Getal 
bewerkbare 
persele 

-
30 (75%) 

I (10%) 
5 (12, 5%) 

-
I (2,5%) 
3 (7 ,5%) 

40 

Totaal 

8 (2,3%) 
243 (70%) 

18 (5,2%) 
57 (16,4%) 

I (0,3%) 
4 (I, 2%) 

16 ( 4' 6%) 

347 (I 00%) 

N 
~ 
0 



TABEL 17 PLANTMETODES 

Grond in privaateiendom Toegewese trustgrond 

Met ode Getal Get al Getal Getal Totaal 
bewerkbare woonerwe lande woonpersele persele 

Per hand (Saai 6 (60%) I (25%) 115 (39%) 17 (42,5%) 139 ( 40%) 
(Rye 2 (20%) - 49 (17%) 5 (12, 5%) 56 (16%) 

Meganies (planter) 2 (20%) 3 (75%) 129 (44%) 18 (45%) 152 (44%) 

TOTAAL: 10 4 293 40 347 (100%) 



TABEL 18 VERBAND TUSSEN PLOEG- EN PLANTMETODE 

Ploegmetode 

Grond in privaateiendom Toegewese trustgrond 
Gemiddeld Plantmetode Woonerwe Lande Woonpersele Bewerkbare persele (%) 

Trekker Donkies Trekker Donkies Trekker Donkies Osse Muile Trekker Donkies Osse 

Per (Saai 4(67%) 2(50%) 1(25%) - 80(38%) 31 (48%) 4(25%) - 14(47%) 2(33%) 1(25%) 139(40,1) 
hand (Rye - 2(50%) - - 22(10,5%) 23(35%) 4(25%) - 1 (3%) 3(50%) 1(25%) 56(16, 1) 

(Trekker en -
(planter 2(33%) - 3(75%) - 83(39%) - - - 9(30%) - - 97(27,9) 
(Donkies en 

M (planter - - - - 21(10%) 11 ( 17%) - - 3(10%) 1 (17%) - 36(10,4) ega= . (Osse en nies 5(2,5%) 8(50%) 3(10%) 2(50%) 18(5,2) (planter - - - - - - -
(Muile en 
(planter - - - - - - - 1 (100%) - - - 1(0,3) 

TOTAAL: 6 4 4 - 211 65 16 I 30 6 4 347 (100) 



TABEL 19 BEMESTING 

Grond in privaateiendom Toegewese trustgrond 

Tipe Getal Getal Getal Getal Gemiddeld (%) 
bewerkbare woonerwe lande woonpersele persele 

Kunsmis - - 16 (5%) 1 (2,5%) 17 (4,9) 
Dieremis 2 (20%) - 46 (16%) 3 (7' 5%) 51 (14,7) 
Geen 8 (80%) 4 (100%) 231 (79%) 36 (90%) 279 (80,4) 

TOTAAL: 10 4 293 40 347 (JOO) 



TABEL 20 GEWASSE 

Grond in privaateiendom Toegewese trustgrond 

Tipe Getal Getal Get al Get al Gemiddeld (%) 
bewerkbare woonerwe lande woonpersele persele 

Mielies (wit, geel, albei) 6 (60%) I (25%) 270 (90%) 21 (52,5%) 298 (85,9) 
Mielies en sonneblom 2 (20%) 3 (75%) 8 (3%) 8 (20%) 21 (6,1) 
Mielies en groente I (I 0%) - 15 (5%) 2 (5%) 18 (5,2) 
Sonneblom I (10%) - - 4 (10%) 5 (I ,4) 
Suikerbone - - - I (2,5%) I (0,3) 
Graansorghum en grondbone - - - I (2,5%) I (0,3) 
Koljander - - - 3 (7' 5%) 3 (0,8) 

TOTAAL: IO 4 293 40 347 (100) 



TAB EL 21 BRON VAN SAAD 

Grond in privaateiendom Toegewese trustgrond 

Bron Getal Getal Get al Getal Gemiddeld (%) 
bewerkbare woonerwe lande woonpersele persele 

Eie bronne 8 (80%) - 126 (43%) 17 (42, 5%) 151 (43,5) 
Verwante - - 98 (33,5%) 9 (22,5%) 107 (30,8) 
Winkel 2 (20%) - 44 (15%) 6 ( 15%) 52 (15,0) 
Landboukooperasie - 4 ( 100%) 25 (8,5%) 8 (20%) 37 (10,7) 

TOTAAL: 10 4 293 40 347 (100) 



TABEL 22 SKOFFELMETODES 

Grond in privaateiendom Toegewese trustgrond 

Metode Get al Getal Getal Get al Gemiddeld (%) 
bewerkbare woonerwe lande woonpersele persele 

Per hand 10 (I 00%) 1 (25%) 191 (65%) 5 (12, 5%) 207 (59' 7) 
Meganies - 3 (75%) 5 (2%) - 8 (2,3) 
Geen - - 97 (33%) 35 (87,5%) 132 (38,0) 

TOTAAL: 10 4 293 40 347 ( 100) 



TABEL 23 SAMESTELLING VAN DIEREBEVOLKING PER 
WOONERF EN -PERSEEL 

Grond in Toegewese 
privaateiendom trustgrond 

Sames telling Getal Getal 
% woonerwe woonpersele 

Geen diere - - 26 
Slegs pluimvee - - 134 
Pluim- en kleinvee - - 33 
Pluim- en grootvee 1 10 49 
Slegs kleinvee - - 2 
Klein- en grootvee - - 2 
Slegs grootvee - - 3 
Pluim-, klein- en grootvee 9 90 87 

TOTAAL . 10 100 336 . 
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% 

7,7 
39,9 
9,8 

14,6 
0,6 
0,6 
0,9 

25,9 

100 



TABEL 24 VERSPREIDING VAN DIEREBEVOLKING PER WOONERF EN -PERSEEL 

Grand in privaateiendom Toegewese trustgrond Stamgebied 

Getal woonerwe Getal woonpersele Gemiddeld op 

Gemiddeld Gemiddeld al die woon== 

Getal diere Geen 0-5 6-JO J J-20 2J-JOO alle Geen 0-5 6-JO J J-20 2J-50 5J-JOO JOJ-200 alle erwe en -per= 
sele in opname erwe persele 

Beeste J 4 4 - J J2 240 55 28 6 4 2 1 2,6 2,9 
Donkies 5 2 - - - 2,3 258 71 7 - - - - 0, 7 J '0 
Perde JO - - - - 0 325 JO 1 - - - - 0,07 0,07 
Muile 10 - - - - 0 335 J - - - - - O,OJ O,OJ 
Skape 9 - - J - 1'8 307 24 3 - J - 1 J ' J 1 ' J 
Bakke J 3 4 J J 7,5 273 49 J2 2 - - - 0,7 0,9 
Varke 7 3 - - - 0,6 284 49 3 J - - - 0,3 0,3 
Hoenders 0 2 3 4 J J2,6 33 65 J J 3 97 24 3 J J J '8 J J ,8 
Kalkoene 7 2 J - - J '5 320 13 5 - - - - 0,2 0,2 
Makoue 10 - - - - 0 308 24 3 - J - - 0,4 0,4 
Eende 10 - - - - 0 33J 5 - - - - - 0,03 0,03 
Gause 10 - - - - 0 332 4 - - - - - 0,03 0,03 
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