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Die eerste mense
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VH = voor die hede
MJVH = miljoen jaar voor die hede

4 MJVH
Australopithecus
2,5 MJVH
Homo habilis maak die eerste klipwerktuig
in Oos-Afrika
1,8 MJVH
Homo habilis maak die eerste klipwerktuig
in Suider-Afrika
1,5 MJVH
Homo ergaster (Homo erectus)
versprei oor Afrika
1 MJVH
Homo ergaster (Homo erectus)
verlaat Afrika
200-100 000 VH
Evolusie van Homo sapiens in Afrika
115 000 VH
Homo sapiens in Suid Afrika
14 000 VH
Voorsate van die San wydverspreid
in Suider-Afrika
4 000 VH
Ystertyd (Noord-Afrika)
2 500 VH
Gevestigde Ystertyd-gemeenskappe in
Afrika suid van die Sahara (landbou)
2 300 VH
San-groepe het mak vee en word
herders (Khoi-Khoi)
2 000 VH
Khoi-Khoi herders bereik die suidelikste
punt van Afrika
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die eerste mense

Vroeë mense
Almal wat vandag leef, stam oorspronklik uit Afrika. Afrika was die tuiste van ons vroegste
voorsate wat soos vandag se mense gelyk het honderde duisende jare gelede. Skrywers,
ﬁlmmakers en kunstenaars het hierdie mense se lewenswyse al probeer uitbeeld, maar ons
het geen moderne ekwivalent vir gebeure so ver in die verlede nie. Wat ons wel weet, is dat
hierdie mense Oos-Afrika ten minste 80 000 jaar gelede verlaat het en die res van die wêreld
bevolk het.
In dié boek begin ons die verhaal by ’n paar fossielbene wat toevallig behoue gebly het en
wat ons ’n idee gee van hoe ons vroegste voorsate gelyk het. Tussen een en drie miljoen jaar
gelede het ’n primaat-afstamming, vandag bekend as die australopithesene, naby vandag se
Johannesburg gewoon. Later, van ongeveer 1,8 miljoen jaar gelede, was Suid-Afrika die tuiste
van vroeë mense met ’n anatomie nader aan ons eie. Hulle en hul nageslag het sedertdien
hier gewoon en hul geskiedenis het deel van ons landskap geword.
Hierdie hoofstuk bied ’n blik op die evolusie van die mensdom en ondersoek maniere
waarop ons ons antieke verlede kan verstaan. Dit beskou die groot volksverskuiwings toe die
eerste mense die warm habitat van Afrika agtergelaat en tot in Eurasië versprei het, en skets
in breë grepe wat daarna gebeur het.

Teen 14 000 jaar gelede het jagter-versamelaars, voorsate van die mense wat vandag as
San of Boesmans bekendstaan, byna dwarsoor Suider-Afrika gewoon. Sowat 3 000 jaar
gelede het mense in Noord-Afrika hul werktuie van yster eerder as klip begin maak.
Ongeveer 2 500 jaar gelede het die eerste gevestigde mense hulle in Afrika suid van
die Sahara tuisgemaak en landbou, smedery en pottebakkery met hulle saamgebring.
Teen 2 000 jaar gelede was daar ’n massiewe omwenteling in die lewenswyse in SuiderAfrika. Die Khoi-Khoi in die noorde van die huidige Botswana het vir die eerste keer vee
gekry by Bantoesprekendes wat die gebied binnegekom het, en die Khoi-Khoi self het
suidwaarts getrek, na die huidige Suid-Afrika.
Landskappe van die geskiedenis
Ons het die landskap baie lank bloot beskou as ’n doek waarop die geskiedenis geskilder
word, maar die omgewing maak eintlik ’n hegte deel van historiese prosesse uit.
Geskiedenis word op die grond geskryf. Die geomorfologie verander só stadig dat die
mens dit nie raaksien nie, maar waar die grond, plante en diere verander, weerspieël
dit die mense se geskiedenis. Nedersettingsprosesse vervorm landskappe, en dit laat ’n
rekord op en onder die grond.
Dis soms swaar om jou te verbeel hoe ingrypend die omgewing met verloop van tyd
verander het. Ons praat van “rotsvas”, maar min dinge bly presies dieselfde, en met
genoeg tyd beweeg, verweer en verander selfs die rotse. Die aarde is sowat 5 000 miljoen
jaar oud. Bykans 1 000 miljoen jaar gelede was die aarde koel en nat genoeg om lewe te
begin onderhou. Enkelsellige organismes (bakterieë) was die eerste lewe op aarde, en
hulle het almal deoksiribonukleïensuur (DNS), die boublokke van die lewe, bevat. DNS
bestaan uit die twintig aminosure wat die proteïene in die selle van alle lewende wesens
uitmaak.

Australopithesene, Homo ergaster en Homo sapiens
“Ons was maar net nog ’n aapsoort,” het Robin Dunbar gesê. En tog verskil ons: mense is
tweevoetig, met ’n grootliks naakte vel en ’n groter brein. Ons ontwikkel stadiger en leef langer.
Ons het omstreeks ses miljoen jaar gelede van ons naaste neefs, die sjimpansees, afgestig –
waarskynlik in Oos-Afrika. Die Mioseen-woudhabitat van die laaste gemeenskaplike voorsaat
is moontlik deur veranderings in die klimaat en verskuiwings in die aardkors gefragmenteer.
Sommige akademici noem ons die “Derde Sjimpansee” (die ander twee is die gewone en
dwergsjimpansee). Die fragmentering van die habitat het meegebring dat ons voorsaatbevolking deur ekologiese versperrings geskei is en apart begin ontwikkel het.
Die sleutel tot die verhaal van die mens lê in die evolusiekragte wat mense forseer het om
aan te pas en te oorleef op die Afrika-graslande, ’n uiters gevaarlike omgewing. Stephen
Oppenheimer sê: “Ons is nie klaar afgerond hier ‘neergesit’ nie”, maar is eerder “deur ’n wilde,
blinde, onnadenkende omgewing gekies en gevorm. Soos met alle ontwikkelende spesies het
talle van ons voorsate en neefs met van ons vaardighede weens rampspoed uitgesterf.” Die
australopithesene (dit beteken “suidelike ape”) het van vier miljoen jaar gelede tot omstreeks
1,2 miljoen jaar gelede op die graslande in Afrika rondgeswerf. Die bekendste is Lucy, so
gedoop deur haar ontdekker, Don Johanson.
Dié primate was anders omdat hulle tweevoetig was (hulle het op twee bene regop geloop).
Hul dye was langer en hul arms korter as dié van ander primate. Hul heupe was minder goed
aangepas, en daarom het hulle waarskynlik eerder met ’n skuifelpas as met vaste treë geloop.
Tweevoetigheid het beslis die dramatiese toename in breingrootte en die gebruik van werktuie wat die moderne mens kenmerk, voorafgegaan. Die australopithesene was egter steeds
deels boombewoners.
Ware tweevoetigheid en lang treë het omstreeks twee miljoen jaar gelede met die tweede spesie
van ons eie genus, Homo ergaster, te voorskyn gekom. Dit is aangehelp deur dybene wat só
ontwikkel het dat hulle na binne buig sodat die knieë aan mekaar kan raak. Danksy Homo

Australopithecus:
“suidelike aap”. Hierdie
proto-menslike mensape
het regop geloop. Hul
dye was langer as ander
primate s’n, en hul arms
korter. Die vroegste spesies het nog gedeeltelik
in bome gewoon.
Australopithesene het van
4 miljoen tot 1,5 miljoen
jaar gelede op die grasvlaktes van Afrika
rondgeloop.

Homo habilis: “nutsman”.
Dié spesie, met groter
harsings, het van
omstreeks 2,2 miljoen tot
1,8 miljoen jaar gelede
gelewe en was die eerste
lid van die genus Homo
wat werktuie gemaak het.

Homo ergaster (buite
Afrika as Homo erectus
bekend) het van omstreeks 1,8 miljoen tot
500 000 jaar gelede geleef.
Sommige individue het sowat ’n miljoen jaar gelede
tot buite Afrika beweeg
en na Suid-Europa,
Rusland, die Nabye-Ooste
en Asië versprei. Hulle
was jagters en versamelaars, en het klipwerktuie
gemaak.

Homo sapiens: ‘‘wyse
mens’’ (ook as ‘‘antieke
Homo sapiens’’ bekend).
Hulle het omstreeks
500 000 tot 100 000 jaar
gelede oral in Afrika,
Suid-Europa en Asië
gewoon. Hul harsings
was omtrent ewe groot as
die moderne mens s’n,
maar die vorm daarvan
laat jou dink dat hulle nie
soos ons gedink het nie.

Homo sapiens sapiens:
Dié spesie, dieselfde as
alle moderne mense, het
tussen 150 000 en 100 000
jaar gelede in Afrika uit
die antieke Homo sapiens
ontwikkel. ’n Klein groepie
het sowat 80 000 jaar
gelede tot buite Afrika
beweeg en die vroeë spesies in Europa en Asië
vervang. Oplaas het hulle
ook Australië en die
Amerikas bevolk.
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onder: Hoe kan jy mense onderskei van

ergaster se gebuigde dye kon die voete langs mekaar (in plaas van ver van mekaar) geplaas
word, en was dit makliker om regop te loop.
Dié oorgang na tweevoetigheid val met ’n tyd van onbestendige klimaat saam. In die
Plioseen-epog (5 miljoen tot 1,6 miljoen jaar gelede) was daar groot temperatuurskommelings. In dié tyd, veral omstreeks 2,8 miljoen jaar gelede, het die wêreld intense
klimaatswisselings beleef, onder meer koel tydperke wat ystye genoem word. Sowat twee
miljoen jaar gelede het dit in Afrika ’n koeler, droër klimaat meegebring. Woude het
gekwyn, en grasveld het uitgebrei. Gevolglik was daar groter druk op primaatbevolkings,
wat al hoe dieper in die krimpende woude wou intrek, en sommige australopithesene het
eerder die grasveld aangedurf. Dié veranderings in klimaat en plantegroei het dus – deur
middel van natuurlike seleksie – ’n minder boomgebonde leefwyse bevorder. John
Gribbin sê: “Lucy en haar soort het nie soseer die woude verlaat nie; die woude het húlle
eerder verlaat.”
Die breingrootte en lewenswyse van die australopithesene was egter baie na aan dié van
hul primaatneefs, die sjimpansees, wat in die woude geleef het. Die australopithesene se
harsings was klein, ongeveer 380-450 cm3 (teenoor 300-400 cm3 vir moderne sjimpansees,
en 1 350 cm3 vir moderne mense). Die harsings van die eerste lede van die genus Homo
het sowat twee miljoen jaar gelede dramaties
begin vergroot. Met Homo ergaster versnel dié
Mens
verskynsel, en teen die tyd dat die eerste Homo
sapiens op die toneel kom, neem dit eksponensieel verder toe. Dunbar meen dat wesens met
groot harsings die druk van ’n lewe in groot
groepe beter kan weerstaan, en beter gebruik
maak van die veiligheid wat sulke groepe bied.
Die Homo-lyn begin met Homo habilis
Australopithecus
(“nutsman”), die eerste hominied wat werktuie
maak. Hulle is 1,8 miljoen jaar gelede opgevolg
deur Homo ergaster, wat buite Afrika as Homo
erectus bekendstaan. Homo ergaster was die
eerste jagters, waarskynlik die eerste om vuur
te benut, die eerste wat ingewikkelde werktuie
maak, en miskien ook die eerste om bejaardes
en verswaktes te versorg. Die Turkana-knaap is
Sjimpansee
’n Homo erectus wat 1,6 miljoen jaar gelede in
Noord-Kenia geleef het. Dit is die volledigste
fossiel van ’n vroeë mens wat nog gevind is, en
dit het talle skelet-elemente van Homo ergaster
wat tevore onbekend was.
Homo ergaster se skedel is ’n derde groter as
dié van die meeste habilis-vondste, maar dit bevat harsings wat maar driekwart so groot soos
dié van moderne mense is. Bill Bryson haal
KLASSIFISERING VAN DIE MODERNE MENS
prof. Alan Walker aan, wat sê dat as ons dié wese vandag in die oë kon kyk, hy nogal
Moderne mense word só geklassiﬁseer:
bekend sou kon lyk. Maar, waarsku hy: “Julle sal geen aansluiting by mekaar vind nie.
Jy sal sy prooi wees.” Daar is egter tekens dat hulle geleidelik meer soos moderne mense
KLAS :
Soogdiere – warmbloedig,
begin optree het. Hulle het geleer om hul omgewing te bemeester, en van sowat 1,5 miljoen
skenk die lewe aan lewende,
jaar gelede het hulle betreklik gesoﬁstikeerde klipwerktuie gemaak.

australopithesene en sjimpansees?
• Mense het groter en ronder skedels vir hul
groter harsings.
• Die gat onder in hul skedel is in die middel,
eerder as na die agterkant van die kop.
• Mense het ’n ronder tandeboog.
• Die bekken is meer bakvormig.
• Die groottoon is nader aan die ander tone,
en in lyn daarmee.

OR DE :
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kleintjies, soog die kleintjies,
is behaar
Primate – deel van die sterten stertlose aap-familie

FAM I LI E :

Hominidae

G E N US :

Homo – “mens”

SPESI E :

sapiens – “wys”

die eerste mens e

Die Eva-geen
Die fossielrekord is maar karig, en tot onlangs toe is nog geen fossiele uit die tydperk
ongeveer vier tot sewe miljoen jaar gelede ontdek nie. In dié tyd het hominiede afgewyk van die lyn wat na vandag se sjimpansee lei. Ander metodes, soos molekulêre
datumbepaling, is dus ingespan om die leemtes te vul. Hominiedfossiele is seldsaam,
en word bloot per geluk ontdek, maar die 40 000 gene in lewende mense is ’n baie
belangrike databasis oor ons spesie se verlede.

Baie evolusionêre veranderings vind lukraak plaas, veral in die dele van ’n spesie se
genoom wat geen invloed op sy oorlewingsvermoë het nie – onder meer heelwat “gemorsDNS” en die DNS in die selvogkorrels (mitochondria) in alle menslike selle. Gelukkig
vir navorsers gehoorsaam hierdie lukrake prosesse bepaalde statistiekwette. David
Christian sê: “Gestel jy nommer ’n nuwe pak kaarte wat volgens kleur en kaartwaarde
gesorteer is, en skommel dit ’n paar maal. ’n Statistikus kan dan naastenby beraam
hoeveel keer dit geskommel is deur te kyk in watter mate die pak van die oorspronklike
afwyk. Sulke ramings word meer akkuraat en betroubaar hoe meer kaarte daar is, en
hoe meer kere hulle geskommel word.” Navorsers meen dat die verskille tussen die

bo: Die belangrikste terreine waar prehistoriese artefakte in Suid-Afrika gekry is.

ON S VOOR SATE : D I E TAU NG - BABA

Die eerste bewys van die bestaan van ons
voorsate, die australopithesene, en van hul
swerftog van die tropiese woude van Afrika
na Suider-Afrika, is in Suid-Afrika ontdek. In
1924 het Raymond Dart, ’n Australiër van
geboorte wat in 1922 hoogleraar in Anatomie aan die pas gestigte Universiteit van die
Witwatersrand geword het, gehoor van ’n
bobbejaanskedel wat in ’n kalksteengrot naby Taung in die Noordwes-provinsie gevind
is. Hy het gevra dat enige ander beendere
of fossiele wat gevind word, na hom aangestuur moet word.
Dit het Dart omtrent ’n maand gekos om

genoeg klip rondom die fossiel te verwyder
om die gesig van die jong primaat bloot te
lê. Dart was oortuig dat die skedel ’n oorgang tussen ape en mense verteenwoordig.
Hy het inderhaas ’n artikel vir die tydskrif
Nature geskryf om die vonds te beskryf, en
het dit Australopithecus africanus (suidelike
aap van Afrika) genoem.
Ná aanvanklike lof het wetenskaplikes die
Taung-baba as ’n blote aap verwerp. In die
1930’s en 1940’s het Robert Broom nog
talle ander australopitheseen-fossiele in
Gauteng en Limpopo ontdek, en Dart se
bewering gestaaf.

Net soos Dart en Broom moes Louis
Leakey in die vroeë 1930’s skeptisisme
oor ’n menslike oorsprong in Oos-Afrika te
bowe kom. Hy en sy vrou, Mary, het die
eerste van talle hominied-fossiele in die
Olduvai-skeur in Tanzanië ontdek, en bewys
dat vroeë hominiede hulle ook in Oos-Afrika
bevind het.
Suid-Afrikaners kan van dié fossiele in
die Oorsprongsentrum by die Universiteit
van die Witwatersrand te siene kry, en ook
by die Wieg van die Mensdom-erfenisterrein
naby Sterkfontein wes van Johannesburg.

vroeë mense
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I S ON S ALMAL AFR I KAN E ?

Die mens het sy oorsprong in Afrika, en
streng gesproke is ons dus almal Afrikane.
Daar is min meningsverskil hieroor, en
soos Stephen Jay Gould aandui, het die
debat verskuif na hoe die “nie-Afrikane” dié
vasteland verlaat het.
Mense het in die baie verre verlede na
gebiede buite Afrika verhuis. Tot onlangs
het navorsers gedink dié vroeë migrasies
het gelei tot “rasse”-verskille tussen mense
wat betreklik oud en diep gewortel is. Ontledings van mitochondriale DNS (mtDNS)
toon egter dat dié trekkers se lyne hoogswaarskynlik uitgesterf het, en dat alle moderne mense die afstammelinge van ’n
tweede migrasie is. Dié migrasie het eers
sowat 80 000 jaar gelede plaasgevind.
Alle mens-verskeidenheid buite Afrika
spruit dus uit ’n baie onlangse verskuiwing.
Daar was te min tyd vir die ontwikkeling van
genetiese verskille – net sommiges wat
oppervlakkige eienskappe soos velkleur en
haartekstuur beheer. Gould sê die afgesaagde ou gesegde is waar: onder die vel
is ons almal werklik eenders.

DNS-volgordes van twee moderne spesies ons kan help om vas te stel wanneer hul lyne
van hul gemeenskaplike voorsaat begin afskei het.
Mitochondriale DNS (mtDNS) kom net van die moeder, en vang ’n suiwer familiegeskiedenis van een ma na die volgende vas. Dit help navorsers geweldig baie (al maak dit
maar net 0,0006% van die mens se kern-DNS uit), want dit muteer dikwels, en is maklik
beskikbaar vir ontleding. Net mutering kan mtDNS laat verander. Die aantal mutasies
wat twee mtDNS-tipes van mekaar skei, is een manier om te meet hoe lank gelede hulle
’n gemeenskaplike voorsaat gehad het. Die mtDNS werk dus soos ’n genetiese klok.
Voorlopige studies van menslike mtDNS-afwykings het aanleiding gegee tot die
“Afrika-Eva”-hipotese dat alle mtDNS-tipes wat ons tans orals ter wêreld in mense
aantref, teruggevoer kan word na ’n enkele voorsaat wat omstreeks 200 000 tot 150 000
jaar gelede in Afrika gewoon het.
Die opvatting van een enkele gemeenskaplike voorsaat vir die hele mensdom klink
heelwat meer dramaties as wat dit werklik is. Eenvoudig gestel beteken dit ons het almal
een voorsaat gemeen, al was sy nie die eerste of enigste lewende vrou nie. Sy was een
van ’n groep, maar die mtDNS van al haar tydgenote het verlore gegaan. Dalk het hulle,
of hul nasate, geen nageslag gelaat nie, of miskien het hulle net manlike nasate gehad.
Natuurlik het dié “Afrika-Eva” voorsate gehad wat ook ons voorsate was, maar sy is die
jongste gemeenskaplike voorsaat.
Alle studies van globale menslike mtDNS-splitsings toon die grootste daarvan in die
Afrika-bevolkings (en daarna die Asiatiese en Europese bevolkings). Die feit dat Afrikane
die grootste variasie in die mtDNS-reeks toon, bewys dat hulle die meeste mtDNSmutasies deurgemaak het. Dit bied sterk bewys vir ’n Afrika-oorsprong vir die mens,
want die bevolking met die grootste uiteenlopendheid is feitlik seker die “voorsaatbevolking”. Dit lyk asof al die ander bevolkingsgroepe maar onderdele van Afrika s’n is,
en dit versterk die betoog vir ’n oorsprong in Afrika.
Uit Afrika?
Teen minstens ’n miljoen jaar gelede (en waarskynlik nader aan twee miljoen) was
daar reeds vroeë mense buite Afrika. Fossielgetuienis hiervoor kom van Suid-Europa,
Rusland, die Midde-Ooste, Asië en Indonesië, maar nie van Noord- en Suid-Amerika of
Australië nie. Mense noem dié verspreiding soms “Uit Afrika I”.
Daar is twee teorieë oor wat toe gebeur het. Die eerste is die “veelstreek”-hipotese,
naamlik dat moderne mense oor die laaste miljoen jaar heen ontwikkel het uit hominiedbevolkings wat reeds in Eurasië geleef het. Genevloei was hiervoor verantwoordelik.
Die veronderstelling is dat bevolkings wat geograﬁes afgesonder geraak het, onafhanklik
ontwikkel het. Elke nou en dan het van hulle wel met mekaar gepaar. Die gevolg
was aparte bevolkings van moderne mense met afsonderlike ﬁsieke kenmerke. Dit is
waarom eenderse anatomiese eienskappe in spesiﬁeke streke voorkom. Dit dui ook op
diepliggende genetiese verdelings tussen “rasse”.
Die tweede is die “Uit Afrika”-hipotese. Hiervolgens het moderne mense hul
oorsprong in Afrika gehad waar hulle tot so onlangs as 150 000 jaar gelede gewoon het,
voor hulle uitgesprei het. Die genetiese en fossielgetuienis ondersteun hierdie siening.
Die argument is dat afstammelinge van die eerste emigrante uit Afrika deur ’n tweede,
meer onlangse verskuiwing van anatomies moderne mense vervang is. Dit het sowat
80 000 jaar gelede gebeur. Dié moderne mense het nie met die vroeëre bevolkings
verbaster nie, maar hulle eerder verplaas en laat uitsterf. Die studie van mtDNS toon ’n
ononderbroke ketting wat na ’n gemeenskaplike voorsaat in Afrika teruggevoer kan word.
Tot dusver is daar min bewyse dat bevolkings wat nie van Afrika kom nie, ’n genetiese
bydrae gemaak het.
Die “reënboog”-spesie
Hilary en Janette Deacon skryf: “Alle lewende mense is lede van een ‘reënboog-spesie’.
Dis heeltemal verstaanbaar dat onbeduidende verskille mettertyd ontwikkel het omdat
ons geograﬁes so wyd versprei woon.”
Dié verskille, soos velkleur, is nietig en oppervlakkig. Sowat ses miljoen jaar gelede
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het ons vroegste voorsate waarskynlik ’n ligte vel met donker hare gehad, soos deesdae se
sjimpansees. Mettertyd het die hare verdwyn en het sweetkliere ontwikkel om die liggaam
se temperatuur te help beheer. Teen 150 000 jaar gelede was ons waarskynlik almal donker
gekleur, want die melanien in ’n donker vel bied beskerming teen die son se ultraviolet strale
wat kanker kan veroorsaak.
Toe mense uit Afrika na dele met minder sonlig getrek het, het ’n ligter vel waarskynlik
deur natuurlike seleksie voorkeur gekry omdat dit meer vitamien D vervaardig. Velkleur hou
dus bloot verband met die geograﬁese gebied waar mense taamlik onlangs begin woon het.
Ras is nie altyd as ’n “illusie” beskou nie. Saul DuBow het getoon dat ﬁsieke antropoloë in
die vroeë dekades van die 20ste eeu produkte van daardie tyd was. “Met die kartering van
evolusie-ontwikkelings het hulle deur uitgesproke analogie en selfs regstreekse vergelykings
gehelp om die ingebore meerderwaardigheid van die wit rasse en die onstuitbare uitbreiding
van die Europese beskawing te probeer bevestig.” Dit sou oor jare egter verander.
Ná 1945 was daar ’n nuwe debat wat van strak omskrewe “rasse” of “stamme” afgesien
het en eerder idees soos geen-“poele” en -“strome” aanvaar het. Hiermee is afgestap van die
klassiﬁsering van mense as onveranderlike “tipes”, en word die dinamiese buigsaamheid van
menslike bevolkingsgroepe eerder beklemtoon.

Skildering van vetstertskape in ’n rotsskuiling
in die Clanwilliam-distrik. Die San en KhoiKhoi het vet van elande en ander wild gekry,
asook van skape. Hulle het dit geëet en hul vel
daarmee ingesmeer.

’n “Trop”-mentaliteit?
Homo sapiens het in die afgelope 40 000 jaar biologies maar min verander. Daar was egter
verstommende kulturele veranderings, veral rondom die verbouing van plante en die tem
van diere. Die uitbreiding van boerdery (met gesaaides en troppe mak diere) het een van
die merkwaardigste ekologiese veranderings ooit ingelui. Die oorgang na boerdery het
omstreeks 10 000 jaar gelede begin in verskeie streke, maar aanvanklik buite Afrika. Die
koel ystydlandskap het reeds voor warmer en klammer toestande gewyk. Mense het by dié
veranderings aangepas deur die omgewing meer intens te benut. Eers het hulle in elke
streek ’n reeks plante en diere benut, maar later net op bepaalde wilde plante en diere
gekonsentreer.
Mense het gesogte kenmerke aangemoedig deur plante en wilde diere te versamel en
sorgvuldig te beheer. Dié proses van beheerde teling het nuwe diersoorte en nuwe koring-,
mielie- en ander plantspesies asook nuttige medeprodukte voortgebring. Voedselproduksie
het veel later in Afrika suid van die Sahara as op ander plekke (byvoorbeeld in Eurasië)
posgevat, om ’n reeks redes.
Jared Diamond betoog dat wilde diere eintlik net getem kan word as hulle gedienstig is,
maklik gevoer kan word, vinnig groei en in gevangenskap kan aanteel: “Die koeie, skape,
bokke, perde en varke inheems tot Eurasië, tel onder die min groot wilde diere ter wêreld
wat al dié toetse slaag. Hul eweknieë in Afrika, byvoorbeeld die buffel, sebra, bosvark,
renoster en seekoei, is selfs vandag nog nie mak gemaak nie.”
Al is daar byvoorbeeld wel in die Sahel en Ethiopië inheemse gewasse gekweek, was daar
veel minder wilde “wegspringmateriaal”. Diamond sê dat Afrika verder maar ongeveer die
helfte so groot as Eurasië is, en hoofsaaklik noord-suid lê, wat talle verskillende klimaat-,
reënval-, daglengte- asook plant- en dierpatogene meebring. (Dit verskil van Eurasië se
oos-wes-ligging, met dieselfde breedtegrade, en baie dieselfde klimaat en daglengtes.)
vroeë mense
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Diamond redeneer dat dit die verspreiding van voedselproduksie en kultuuruitruiling
verhinder het, want “gewasse of diere wat in een deel van Afrika mak gemaak is, kon net
met groot moeite na ’n ander deel verhuis”. Sy gevolgtrekking: “Die verskillende historiese
paaie wat Afrika en Europa ingeslaan het, is die gevolg van verskillende geograﬁeë.”
Massiewe veranderings

Alle mak beeste wat in die afgelope 2 000
jaar na Suid-Afrika gebring is, kom van een
voorsaat: die oeros (uitgestorwe Europese
buffel). Twee belangrike spesies is mak nasate
van die oeros:
1. Bos indicus – die zeboe met die boggel en
kort horings is omstreeks 5000 v.C. in die
Nabye-Ooste en Indusvallei mak gemaak.
Dié spesie het van Arabiese nedersettings
aan die kus deur Oos-Afrika versprei.
2. Bos taurus – dié beeste met lang horings,
maar sonder ’n boggel is in Noord-Afrika
mak gemaak.
Die meeste beeste in Afrika kom van Bos
taurus. Die invloed van die zeboe-soort is
duidelik in die Afrikanerbeeste wat die
Khoi-Khoi-herders aangehou het.
(Skildery deur Leigh Voigt.)

Daar was in die afgelope 2 000 jaar ook in Afrika massiewe veranderings. Toe Bantoesprekende boere suidwaarts begin beweeg het, het hulle die Ystertyd (gesaaides en mak
vee, erdewerk, mynwese en ystersmedery) met hulle saamgebring. Waar veeboerdery
posgevat het, het dit sommige lewenswyses geheel en al verander. Daar is bewyse dat
skape uit die noorde gekom het, en dat beeste van Bantoesprekendes in die ooste verkry
is. Bokke en honde het later as skape en beeste gekom. Skape was in die Nabye-Ooste
en Noord-Afrika inheems, en is reeds 8 000 jaar gelede in die noorde mak gemaak. Dit
lyk asof dié vetstertdiere omstreeks 4 000 jaar gelede reeds in Oos-Afrika aangetref is, en
2 000 jaar gelede in Suid-Afrika.
Dis moeilik om te bepaal hoe beeste in Afrika mak gemaak is, want volksverhuisings en
handel van baie lank gelede het die spore doodgevee. Wetenskaplikes het lank bespiegel
dat beeste aanvanklik in die Nabye-Ooste mak gemaak is, en dat herderspraktyke ook van
buite Afrika ingevoer is.
Nuwe getuienis dui egter daarop dat Afrikane heel onafhanklik beeste mak gemaak
het. Die genetikus Olivier Hanotte wys op ’n invloed van die Nabye-Ooste op kuddes in
Afrika, maar dat dit ingevoer is nadat diere plaaslik mak gemaak is. Argeologiese navorsing
toon dat beeste in Afrika nie soos elders mak gemaak is nie. Dit lyk asof mense in SentraalAfrika vee op eie houtjie mak gemaak het en dat dié tegnieke (of die veewagters self)
geleidelik na die weste en suide versprei het. Die meeste huidige kuddes in Afrika is vermengings van twee rasse: inheemse Afrika-beeste, wat taurine genoem word, en ’n effens
groter ras uit Asië, wat die zeboe genoem word. Zeboes was reeds mak voor hulle na
Afrika gekom het.
Danksy langafstand-handel oor die Indiese Oseaan is talle gesaaides en mak diere na
Afrika gebring, onder meer hoenders en kamele, mannagras en sorghum. ’n Mens kan
aanvaar dat zeboe-bulle ook deur handel hier aangeland het, en mak inheemse koeie
gedek het om deesdae se basterkuddes voort te bring.
Die voorgeskiedenis en die toekoms
Volgehoue biologiese en kulturele evolusie en aanpassing het ons spesie se welslae
verseker. Drie miljoen jaar gelede was daar dalk etlike duisende australopithesene, en
300 000 jaar gelede het hulle tot etlike honderd duisende oermense gegroei. Vandag is
daar 6 miljard mense op aarde. Wanneer ons dié groei naspeur en verskeie dissiplines
inspan om ’n beeld van ons verlede as spesie te bou, moet ons altyd in gedagte hou dat
ons nie met die “werklikheid” te doen kry nie, maar met die “historiese werklikheid”.
Die geskiedenis glo al lank nie meer aan enige absolute waarheid nie, maar eerder
aan gedeeltelike en aanvullende bronne van waarheid. Dit is “waarheid in aanbou”,
onderworpe aan verandering. Hoewel dit probeer om ’n beeld te skep van hoe “dit
werklik was”, om Leopold von Ranke se gekoggelde frase te gebruik, besef dit dat kennis
net benaderd kan wees. Op dié terrein (miskien meer as op enige historiese terrein) is
daar elke jaar nuwe deurbrake, en word nuwe tegnieke voortdurend ontwikkel en nuwe
ontdekkings gemaak. Alles wat ons nou glo, kan môre verander.
Mense wat afgehaal voel omdat “die geskiedenis elders gebeur het”, moet onthou dat
alles in Afrika begin het. Louis Leakey het gesê: “Afrika se eerste bydrae tot menslike
ontwikkeling is die evolusie van die mens self”.

Suid-Afrika se jagter-versamelaars
Honderd duisende geslagte jagter-versamelaars het bykans twee miljoen jaar lank in SuidAfrika geleef, maar vir verreweg die meeste van dié tyd weet ons niks van hul name, tale,
oorlewerings, oortuigings, oorloë of bondgenootskappe nie. Ons kan hul geskiedenis nie met
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die gebruiklike historiese metodes naspeur nie, en dit is dus stukkie vir stukkie opgebou
deur argeoloë wat net soos speurders dinge bekyk wat baie lank ná die gebeure nog op die
toneel rondlê.

Hierdie afdeling is ’n opsomming van wat ons weet van die Steentyd, die lang tydperk
waartydens die mensdom ontwikkel het. Dit is moeilik om deeglik te besef hoe lank alles
geduur het, maar gelukkig het ons menslike voorsate klip as werktuie gebruik, en dit gaan
nie sommer tot niet nie. Terwyl die tegnologie, menslike evolusie, lewenswyse en oortuigings stadigaan verander het, is groot ontdekkings gemaak. Daar was ook aanpassings by
nuwe maatskaplike en omgewingsomstandighede, volksverskuiwings na gunstiger plekke,
die ontwikkeling van maatskaplike praktyke, en ’n groot bevolkingsaanwas. Alles was die
voorspel tot die vinnige pas van die onlangse Suid-Afrikaanse geskiedenis.
Geskiedenis wat nooit neergeskryf is nie
Suid-Afrika was deel van die geograﬁese gebied waarin die mens ontwikkel het, en daarom het ons ’n besonder volledige argeologiese rekord van die proses wat ons voorsate
deurgemaak het. In talle lande in die noordelike halfrond het gletsers, wat die landskap
tienduisende jare lank bedek het, die geskiedenis van die Steentyd onderbreek.
In Suider- en Oos-Afrika het sulke klimaatsgebeure minder steurings veroorsaak. Sommige gebiede het lang droogtes ervaar, maar die vasteland was strykdeur bewoonbaar en
het die poel geword waaruit die res van die wêreld vernuwing en inspirasie geput het.
Ons praat van die “globale dorp” en hoe maklik dit is om met mense elders ter wêreld te
kommunikeer. Die feit dat daar elders mense is om mee te praat, is juis die gevolg van
die mens se nuuskierigheid en sy onblusbare avontuurlus – meer as ’n miljoen jaar voordat daar treine en vliegtuie was. Vroeë én moderne mense is aangespoor om Afrika agter
te laat en die wêreld te gaan ontdek.
Die lang geskiedenis van die Steentydmense
Die beginsel van klipwerktuie is dat jy geskiktes kan maak deur skerwe met ’n kliphamer
van ’n kern te laat afsplits. Doen jy dit reg, is daar ’n skerp rand aan die skerwe wat van die
kern afsplits. Dit skep uitstekende messe, al word die rand gou stomp. ’n Knap kliphouer
kan sommer binne minute ’n hand- of kloofbyl, of ’n pylpunt maak. Steentydmense het
plekke waar klippe van goeie gehalte rondlê (veral silkreet en horingrots) duisende jare
lank as steengroewe gebruik. Riviergruis met spoelklippe wat net mooi groot is, was ook
gewild, veral op die terrasse langs groot riviere soos die Vaal in die omgewing van Kimberley, en langs die Eersterivier tussen Stellenbosch se wingerde.
John Goodwin en “Peter” van Riet Lowe het in 1929 die eerste keer ’n klassiﬁseringskema
vir Steentydwerktuie gepubliseer, en dit word nog dikwels gebruik. Dit is gegrond op waarnemings van plekke versprei oor die vasteland wat op sterk neigings of tradisies in die
vervaardiging van werktuie dui. Die neiging was meestal na al hoe kleiner werktuie, en die
doeltreffende benutting van die klip. Danksy honderde argeologiese uitgrawings sedert
die 1920’s, en die gebruik van radiokoolstofdatering, was dit moontlik om al akkurater vas
te stel hoe lank bepaalde vervaardigingstradisies geduur het, en hoe hulle verander het.
Soms is die neiging na kleiner werktuie etlike duisende jare lank omgekeer, en daar
is soms lang tydperke met betreklik kru vervaardigde werktuie. Dis onduidelik of styl
of funksie hiervoor verantwoordelik was, maar ’n bepaalde styl en tegniek het dikwels
tienduisende jare lank orals in Suid-Afrika gegeld.

KLASS I FI S E R I NG VAN KLI PWE R KTU I E

John Goodwin en “Peter” van Riet Lowe het
die Steentyd in 1929 in drie hoofstadiums
verdeel, maar die dateer van werktuie kon
slegs ná die 1950’s begin:

• Die Vroeë Steentyd in Suider-Afrika strek
•
•

van sowat 1,8 miljoen jaar gelede tot omstreeks 250 000 jaar gelede.
Die Middel-Steentyd strek van omstreeks
250 000 jaar gelede tot omstreeks
25 000 jaar gelede.
Die Laat Steentyd strek van omstreeks
25 000 jaar gelede tot binne die afgelope paar honderd jaar.

Daar is ook onderverdelings op grond van
streke en tye. Werktuie word ook dikwels
vernoem na die “soort” plek waar dit die
eerste keer beskryf is. Die Vroeë Steentyd
sluit name soos die Acheuliese (vernoem
na St. Acheul in Frankryk) en Fauresmith in
die Vrystaat in. Die Middel-Steentyd bevat
onderverdelings soos Mosselbaai, Stilbaai
en Howiesonspoort. Die Later Steentyd sluit
onder meer Oakhurst, Smithﬁeld, Wilton,
Albanie en Robberg in.

Werktuie uit die Vroeë, Middelen Laat Steentyd

Kapbyle (links) en handbyle was veeldoelige
werktuie wat van spoelklippe gemaak is.

Driehoekige klippunte (links en middel) en
-lemme is as spiespunte en messe ingespan.

Die Vroeë Steentyd
Die Vroeë Steentyd (VST) was een van die merkwaardigste tegnologiese stadiums in die
geskiedenis van die mens. Ons verbind dit meestal met Homo ergaster (’n soortgelyke spesie
aan Homo erectus). Die vroegste klipwerktuie wat tot dusver in Suid-Afrika ontdek is, kom
uit die Sterkfonteingrot in Gauteng, waar hulle in afsettings van tussen 1,7 en 2 miljoen jaar
oud aangetref is. Die werktuie bestaan uit Olduvai-skerwe en -byle, en lyk soos werktuie
wat in die beroemde Olduvai-skeur in Tanzanië gevind is. Die oudste Acheuliese handbyle
by Sterkfontein en in Oos-Afrika strek na sowat 1,6 miljoen jaar gelede terug.

Klein werktuigies (mikroliete) het ’n handvatsel
gekry om huide te sny (links) of te skraap.

suid-afrika se jagter-versamelaars
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Die Wieg van die Mensdom van 47 000 ha
groot spog met meer oorblyfsels uit die vroeë
geskiedenis van die mens as feitlik enige ander
plek in die wêreld. Daar is meer as twaalf groot
en tientalle kleiner fossielterreine by die Wieg.
Die Maropeng-besoekersentrum by die Wieg
van die Mensdom (naby Johannesburg) is
in 2005 geopen. Die koepelgebou lyk soos ’n
antieke grafheuwel, maar aan die agterkant
is dit heel modern. Binne word ’n reis deur
die ontwikkeling van die lewe aangebied. Die
argitektuur is simbolies van dié reis.
Maropeng beteken ‘‘keer na die oorsprong
terug’’ in Tswana, die plaaslike inheemse taal.
Dit herinner ons daaraan dat die voorsate van
alle mense, maak nie saak waar hulle nou woon
nie, aanvanklik van Afrika gekom het.

Die vroeë klipbewerkers het meer as ’n miljoen jaar lank dieselfde soort Acheuliese
klipwerktuie as hul pa’s en ma’s gemaak. Hulle het ’n metode vervolmaak om skerwe van
spoelklippe te laat splyt, met ’n snyrand aan albei kante van ’n amandelvormige werktuig
(’n handbyl). Sulke byle was gewoonlik effens groter as ’n gemiddelde hand.
Ander was U-vormig met ’n skerp snyrand aan een kant. Hulle word kloofbyle genoem.
Mense het só suksesvol met dié veeldoelige werktuie gegrawe, gesny en geslag dat die
tegniek en patrone uit Afrika na feitlik orals ter wêreld versprei het – ook na Suid-Europa
(waar dié werktuigstadium as die Laer Paleolitiese Tyd bekend staan), die Nabye Ooste,
Rusland en Indië. Handbyle wat in Indië, die Teemsvallei in Engeland en by Stellenbosch
in Suid-Afrika gevind is, lyk feitlik eenders. Destydse bevolkings in China en Indonesië
het nie dieselfde soort klipwerktuie gemaak nie, en ook nie so veel daarvan nie, en dit
lyk asof hulle baie bamboes en hout benut het. Hoewel Vroeë Steentydmense reeds 1,5
miljoen jaar gelede die eerste keer tot buite Afrika beweeg het, lyk dit nie asof dit tot so
ver as Noord- en Suid-Amerika of Australië was nie.
Die mense van die Vroeë Steentyd was jagters en versamelaars. Omdat hulle so maklik
rondbeweeg het, kon hulle maklik aas waar ander roofdiere iets doodgemaak het. Hoewel
daar selde oorblyfsels van plantreste by VST-terreine is, toon oorblywende tande dat dié
mense hoofsaaklik planteters was. In dié tydperk het die brein omtrent ewe vinnig as die
mens se liggaam groter geword, maar ongeveer 500 000 jaar gelede het die brein vinniger
begin ontwikkel. Hand- en maatskaplike vaardighede het toe ongetwyfeld begin verbeter.
’n Mens tref nie dikwels VST-werktuie saam met fossielbeendere aan nie, maar uitgrawings naby Hopeﬁeld in die Wes-Kaap wat terug na sowat 500 000 jaar gelede
gedateer kan word, toon goed vervaardigde handbyle saam met dierereste van verskeie
boksoorte en groot plantvreters soos olifante en seekoeie. Dié en soortgelyke terreine
dui daarop dat die habitat van VST-mense meer uiteenlopend en produktief as tans was.
Die verspreiding van VST-terreine in Suid-Afrika toon dat hulle meestal in riviervalleie
en by fonteine en vleie gebly het. Hulle word met minder as tien grotte in Afrika en SuidEuropa verbind, en dit laat ’n mens dink dat hul leefwyse heelwat anders was as dié van
die Middel-Steentyd.
Die Middel-Steentyd

Die Maropeng-kenteken toon Afrika as die
eerste tuiste van alle mense, die plek waar ons
hominied-voorsate regop gestaan en die eerste
treë op die mensdom se pad gegee het.
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In die Middel-Steentyd (MST) is heeltemal nuwe tegnieke gebruik om werktuie te maak.
Handbyle het plek gemaak vir veel kleiner en dunner skerwe wat eers sorgvuldig gevorm
en daarna van die kern afgesplyt is. Die kliphouers het ook geleer hoe om lang lemme
te maak. Sommiges was tot 20 of 30 cm lank, met twee skerp kante. Hulle het pragtige
spieslemme geskep met fyn beheerde houe. Sommige hiervan is só seldsaam, en met soveel
sorg gemaak, dat dit lyk of hulle ’n rituele doel kon gehad het. Sulke werktuie is waarskynlik
met steenlym en tou aan ’n houtskag vasgemaak, en moes dus kleiner wees.
Daar is te min akkuraat gedateerde terreine waar MST-werktuie reg bo-op dié uit die
VST lê om te kan bepaal hoe lank die oorgang van die VST na die MST in Suid-Afrika
geduur het, maar dit was sekerlik tienduisende jare. Ná die oorgang het niemand meer
handbyle gemaak nie.
Die MST-werktuie is aanvanklik gemaak deur mense wat nog nie heeltemal modern
gelyk het nie. Hulle is as oer-Homo sapiens geklassiﬁseer, en hul oorskot is by Florisbad
in die Vrystaat en Hoedjiespunt naby Saldanhabaai met voorwerpe uit die vroeë MSV verbind. Sommige mense dink egter dat MST-mense teen minstens 120 000 jaar gelede ’n
lewenswyse en vlak van menslike bewustheid ontwikkel het wat aan dié van moderne
mense gelyk staan. Die implikasie is dat hulle ’n betreklik gesoﬁstikeerde taal gepraat het,
simbolies en konseptueel kon dink (dit sluit kuns in), en dus ’n geloof gehad het wat hul
maatskaplike stelsel beïnvloed het. Drie soorte getuienis staaf dié opvatting.
Die eerste is dat seldsame menslike beenfragmente van Klasiesrivier naby Humansdorp
in die Oos-Kaap en die Border Cave op die grens tussen Swaziland en KwaZulu-Natal
anatomies modern was en as Homo sapiens sapiens geklassiﬁseer word. Die oorskot by
albei dié terreine gaan na tussen 115 000 en 80 000 jaar gelede terug, en word met MSTvoorwerpe verbind. Dit is misleidend om te sê dit is waar moderne mense ontwikkel het,
en dat hulle van Suid-Afrika noord en tot buite Afrika beweeg het. Die getuienis toon net

WI EG VAN D I E M E N S DOM

Die Sterkfonteingrot naby Krugersdorp
buite Johannesburg het meer fossiele van
voormenslike australopithesene (meer as
500) as enige ander enkele plek ter wêreld
opgelewer. Die bekendste is die bykans
volledige skedel van “Mev. Ples”, soos die
media dit genoem het. Die fossielnavorsing
wat dr. Robert Broom by Sterkfontein
onderneem het ná prof. Raymond Dart se
ontdekkings by Taung in 1924, is in die
tweede helfte van die 20ste eeu hoofsaaklik deur prof. Phillip Tobias van die Departement van Anatomie aan die Universiteit
van die Witwatersrand en dr. C.K. (Bob)
Brain van die Transvaal-museum voortgesit.
Kort nadat Suid-Afrika die Wêrelderfeniskonvensie in die laat 1990’s onderteken het, is verskeie vindplekke van vroeë
hominiede in Gauteng wes van Johannesburg as ’n Wêrelderfenisterrein benoem
en aanvaar. Daarna het die terrein by Taung
in die provinsie Noordwes en Makapan in

Limpopo deel geword van wat algemeen
as die Wieg van die Mensdom bekend
staan. Klipwerktuie is in die boonste lae
van sommige van dié plekke gevind, wat
toon dat ware mense ook daar geleef en
gesterf het.
Al die fossiele het behoue gebly omdat
die beendere tussen vier en een miljoen
jaar gelede in kalkgrond beland het – hoofsaaklik in erosieholtes in dolomiet. Brain
se navorsing toon dat die australopithesene en talle van die ander diere waarvan
beendere in die dolomiet in fossiele verander het, meestal die prooi van groot
roofdiere soos die uitgestorwe Dinofelis
was. Beendere met brandmerke by Swartkrans in ’n laag wat ook die reste van
vroeë mense bevat, laat ’n mens glo dat
mense wat in die grot geskuil het, reeds ’n
miljoen jaar gelede geleer het hoe om vuur
te benut. Dit het hulle dalk gehelp om met
roofdiere mee te ding.

dat Suid-Afrika deel was van ’n baie groot streek (dit het Noord- en Oos-Afrika ingesluit)
waarin moderne mense die eerste maal ontwikkel en geleef het.
Sierkuns bied die tweede soort bewys vir simboliese denke. Uitgrawings by die Blombosgrot aan die Suid-Kaapse kus naby Stilbaai het MST-voorwerpe van sowat 75 000 jaar oud
blootgelê. Hulle hou verband met klein skulpies met gate in en spore van rooi oker
daaraan. Dit laat ’n mens dink dat dié skulpe versamel en as ’n halssnoer geryg is. In die
laag daaronder, wat uit sowat 80 000 jaar gelede dateer, is twee stukke harde oker gevind.
’n Patroon met lyne wat diamantvorms uitmaak, is daarop gekrap. Dit is die oudste voorbeelde van klipkuns wat nog ooit ontdek is – effens ouer as die fragmente van volstruiseierdoppe met soortgelyke gekraste streeppatrone uit die Diepkloofgrot naby Elandsbaai in
die Wes-Kaap.
Die oudste gedateerde rotsskilderings in Afrika word ook met MST-voorwerpe verbind.
Sewe plat klein rotsbrokkies met skilderings daarop is by die Apollo 11-grot in Suid-Namibië
uitgegrawe. Die gemiddelde van 15 radiokoolstofdaterings van houtskool op dieselfde vlak
as die beskilderde stukke rots toon ’n ouderdom van 27 500 jaar. Dié graverings en skilderings
toon dat mense reeds 80 000 jaar gelede afbeeldings met ’n simboliese betekenis kon maak.
Die derde soort getuienis is die lewenswyse van die MST-mense, soos weerspieël in die
plekke waar hulle graag gewoon het, en die kosreste wat hulle agtergelaat het. Die meeste
VST-terreine is oop en bloot, maar MST-mense het dikwels in grotte en rotsskuilings gewoon
en oor tienduisende jare heen gereeld daarna teruggekeer. Hulle was nie meer tot bepaalde
habitatte soos valleie beperk nie, maar het die hele landskap bewoon.
Die implikasie is dat hulle ’n veel buigsamer maatskaplike struktuur as hul voorgangers
gehad het. Die rotsskuilings het beskerming gebied vir die vuurherd waar die mense
saamgekom het om te kook. ’n Mens kry nog soms spore van hul plantkos en die beendere
van talle soorte diere, hoofsaaklik wildsbokke. Boonop is daar goeie bewyse dat MST-mense
hul dieet met skulpvis, see-soogdiere en vis aangevul het. Dié patroon stem baie met dié
van die Laat Steentyd ooreen, en verskil heeltemal van die VST.

Een van die interessantste fossiele is
die sogenaamde “Kleinvoet”. Dit is ouer as
die meeste ander australopithesene (sowat
3,2 miljoen jaar), en is eers aan sy voetbene uitgeken. Dié het getoon dat hy minstens gedeeltelik nog in bome gewoon het.
Ná sorgvuldige speurwerk deur Nkwane
Molefe en Stephen Motsumi (op versoek
van dr. Ron Clarke) is die res van die
skelet blootgelê in die breksie wat Sterkfontein se dolomietgrot vul. Die feit dat
feitlik die hele skelet ontdek is, laat ’n
mens dink dat die individu nie deur ’n
roofdier doodgemaak is nie, maar in ’n
diep gat geval het en nie kon uitkom nie.
Danksy die uitsonderlike toestande wat
die beendere bewaar het, bied dié terreine
’n unieke blik op die verlede. Enkele van
die fossiele word by uitlegsentrums by
Sterkfontein en die Mohalehek uitgestal,
met ’n verduideliking van waarom hulle
so belangrik is.

Die eerste juweliersware ter wêreld. By
Blombos naby Stilbaai aan die Wes-Kaapse
suidkus is skulpe met gate in gekry wat
waarskynlik ingeryg is as krale.

suid-afrika se jagter-versamelaars
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Die Laat Steentyd

Chris Henshilwood se span het die vroegste
gedateerde (80 000 VH) rotsgraverings en
persoonlike versierings by Blombos gekry.
Die kunswerke is op okerblokke gemaak,
en die versierings is klein skulpkraletjies
met gate in.
bo: ’n Tipiese Khoi-Khoi-pot, met ’n nek
en spits onderkant. Suiwelprodukte is
daarin gebêre.
links heel bo: Die oudste bekende kunswerk

ter wêreld – oker waarin ’n geometriese patroon
uitgekrap is.
regs heel bo: Die oudste gedateerde

rotsskilderings in Afrika – een van sewe klein
stukkies beskilderde rots uit die Apollo 11grot in Namibië, wat op omstreeks 27 500 VH
gedateer is.
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die eerste mense

In die Laat Steentyd (LST) was daar verskeie vernuwings, byvoorbeeld al hoe meer
artefakte. San-jagter-versamelaars het sommiges hiervan steeds gemaak toe hulle die
eerste keer Europeërs gesien het, en hulle het selfs sulke werktuie in die 20ste eeu
nog gemaak.
Die klipwerktuie was gemiddeld kleiner as dié van die Middel-Steentyd, en het soms
klein lemmetjies van sowat 15 mm lank ingesluit. Die rand teenoor die snykant was stomp.
Hulle was deel van werktuie met verskeie onderdele wat stewig in steenlym (’n geurige
hars) aan hout- en beenskagte geheg is. Saam met koppelskagte en punte van gepoleerde
been lyk dié lemmetjies baie dieselfde as 19de-eeuse pylpunte wat die San gemaak het.
Dit bewys dat die pyl en boog wyd deur die hele vasteland versprei was. Voorbeelde uit
die Kango-vallei in die Wes-Kaap wat omstreeks 18 000 jaar oud is, tel onder die vroegste
getuienis vir ’n pyl en boog.
Ander voorwerpe wat dikwels met die San verbind en dikwels op LST-terreine gevind
word, veral ná omstreeks 10 000 jaar gelede, is krale van volstruiseierdoppe, been- en
skulphangertjies, fragmente van waterhouers wat van volstruiseierdoppe gemaak is (soms
met gekraste patrone versier), skilpaddopbakke, fragmente van graafstokke met hul
deurboorde gewigklippe, meulstene en – waar toestande vir die bewaring van organiese
materiaal gunstig was – items soos gestikte leerklere en -tasse, tou, booghout en matte.
Die San is ons beste model vir die jagter-versamelaar-lewenswyse wat in die Steentyd
so baie geslagte aan die gang gehou het. Die LST-werktuie is só eenders as dié van
onlangse San-gemeenskappe dat ’n mens die geskiedenis van die LST byna met dié van
die San gelyk wil stel. Ons kan dit egter net met growwe veralgemenings doen. Selfs nou
korreleer “San” nie presies met taal, ﬁsieke kenmerke, stoﬂike kultuur en lewenswyse
nie, net soos dit nie met “Europeër” of “Amerikaner” die geval is nie.
• Ons weet glad nie watter taal die San 10 000 of 20 000 jaar gelede gepraat het nie.
Ons kan net sê dat die meeste jagter-versamelaars in Suider-Afrika in die afgelope
500 jaar ’n kliktaal gepraat het, al groepeer taalkundiges nie al die kliktale in een
taalfamilie saam nie. Die uniekheid en uiteenlopendheid van die kliktale dui op baie
ou wortels wat moontlik na die MST terug strek.
• Die oorblyfsels van menslike skelette van LST-mense wat meestal binne die afgelope
10 000 jaar begrawe is, toon breedweg dieselfde ﬁsieke eienskappe as die San van die
19de en 20ste eeu. Hulle het mettertyd kleiner geword en ’n al hoe slanker voorkoms
gekry, en dit dui op ’n lang tydperk van seleksie. Ons kry dieselfde neigings onder
jagter-versamelaar-gemeenskappe elders ter wêreld. Breedweg het mense minder
fors geword. Die DNS van huidige San-gemeenskappe bevestig hul lang geskiedenis
in hierdie deel van die vasteland.
• Die stoﬂike kultuur van die LST-mense was in die afgelope 25 000 jaar orals in
Suider-Afrika breedweg eenders. Veral in die afgelope 5 000 jaar het die bevolking
egter sterk aangewas, en klipwerktuie wat omstreeks dieselfde tyd op verskillende
plekke gemaak is, het heel verskillend gelyk. Dit is onduidelik of dit aan styl- of

•

funksieverskille te danke was, en of mense wat effens verskillende tale gepraat het,
ook verskillende werktuie gemaak het.
Hoewel ons sonder twyfel kan sê dat die lewenstyl van LST-mense meestal dié van
jagter-versamelaars was, het sommige San wat voorheen jagter-versamelaars was, in
die afgelope 2 000 jaar herders geword toe hulle skape, bokke en beeste in die hande
gekry het. Bantoesprekende Ystertydmense wat suid beweeg het, het hierdie beeste
uit die noorde saamgebring. Die nuwe herdergemeenskap het as die Khoi-Khoi
bekend geword. Oor die eeue heen het hulle al hoe meer van die jagter-versamelaars
begin verskil. Hulle het hul LST-werktuie behou, maar pottebakkery bygevoeg. Sulke
potte is gebruik om suiwelprodukte in te bewaar. Soms is koper- en ysterware van
Ystertydboere geruil.

Daar was in die afgelope 2 000 jaar minstens drie gebeurtenisse wat LST-jagters se vermoë
om hulself te onderhou, ernstig bedreig het. Die eerste was toe Khoi-Khoi-herders suid
tot in die westelike dele van die land getrek het. Dit lyk asof hulle ’n simbiotiese verhouding
met die jagter-versamelaars gehad het, en hulle het individue oorgehaal om ook herders te
word. Dit het die maatskaplike samehorigheid van die jagter-versamelaars verswak. In die
noorde en ooste van Suid-Afrika het Ystertydboere hulle in die afgelope 1 800 jaar in die
somerreënvalgebiede gevestig om gesaaides te versorg en hul vee te laat wei. Veral in die
Drakensbergstreek het hulle ook saam met jagter-versamelaars geleef en ’n houdbare verhouding met hulle gekweek. Mettertyd het hulle egter al hoe meer geword, en meer grond
in beslag geneem. Die doodsklok het egter met die derde verwikkeling gelui toe Europese
koloniste met hul kommando’s en gewere en perde die jagter-versamelaars binne twee eeue
feitlik uitgewis het. Brokkies van dié geskiedenis vind uiting in die rotskuns van die LST.

links bo: Noord-Sotho-rotskuns van die

provinsie Limpopo. Dit is as deel van ’n
inisiasieritueel gemaak en die verf is met ’n
vinger aangesmeer.
regs bo: Rotsskildering van drie sjamaans of
!gi:ten wat karosse met patrone op dra. Die
middelste ﬁguur dra ’n elandkop. Dit verwys na die ingewikkelde oorgang wat !gi:ten
tydens ’n reis na die geesteswêreld deurmaak.
hierbo: ’n Seilskip op ’n rotsskildering uit die

Porterville-distrik.

Rotskuns as ’n rekord van geestelike opvattings

S KI LD E R I NG S E N G RAVE R I NG S

Die LST-jagter-versamelaars se rotskuns bestaan uit skilderings en graverings in feitlik elke
distrik in Suid-Afrika. Daar is geen omvattende lys van al die terreine nie, en talle is moontlik
nooit aangeteken nie, maar na raming is daar minstens 20 000 tot 30 000 plekke en ver oor
’n miljoen individuele items. Baie daarvan is nie goed bewaar nie, maar saam is dit ’n merkwaardige rekord van die religieuse lewe en kultuurpraktyke van die mense wat hulle gemaak
het. Die meeste is deur San-jagter-versamelaars geskep, maar Khoi-Khoi-herders en Ystertydboere het ook hul deel bygedra.
Die jagter-versamelaar-skilderings is meestal met ’n kwassie of “pen” van riet gemaak,
en toon fyn lyne en delikate besonderhede. Hulle is meestal met rooi oker geteken, maar
geel, pers, wit en swart is ook gebruik. Die meeste skilderings was in een kleur (monochroom), maar sommiges is in twee kleure (dichroom) of talle kleure (polichroom). As die
verf van een kleur in ’n ander oorgaan, noem ons dit geskakeerde polichroom. Die jagterversamelaars het nie net verf gemaak wat duisende jare gehou het nie, maar was ook
begaafde kunstenaars wat ingewikkelde begrippe op ’n eenvoudige maar elegante manier oorgedra het. Hulle is ook verantwoordelik vir die ouer tradisie van rotsgraverings in die Karoo.

Rotskuns omvat alle skilderings en graverings wat mense op rotse in die natuur
maak. Dit is só gemaak:
• skilderings op die rotse, met verf wat
gemaak is van natuurlike pigmente soos
rooi en geel oker, wit klei, houtskool of
mangaandioksied wat met ’n bindmiddel
soos bloed, water, plantsap en eier gemeng is.
• graverings op rotse, deur die verweerde buitelaag te verwyder en ’n enkele
lyn te gebruik, of die oppervlak te kras
of te kap.

suid-afrika se jagter-versamelaars
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DATE R I NG VAN ROTS KU N S

Buiten die graverings en skilderings wat met
die MST verband hou, dateer die meeste
rotskilderings en graverings uit die LST in
Suid-Afrika van 10 000 jaar gelede tot die
hede. Onder meer is daar klein plat stukkies klip van die Wonderwerk-grot naby
Kuruman in die Noord-Kaap, beskilderde
spoelklippies van Coldstream en Robberg
aan die suidkus van die Wes-Kaap, rotsstukkies met verf daarop van KwaZuluNatal, ’n groot stuk klip wat van ’n wand in
’n rotsskuiling naby Lambertsbaai aan die
weskus losgemaak is, en voorbeelde van
verf met organiese materiaal daarin van die
Sederberg en Drakensberge. Die mees onlangse skilderings is in die koloniale tyd
gemaak en toon mense in Europese klere
met perde en gewere, waens en selfs skepe.
Dit is baie moeilik om rotskilderings en
graverings regstreeks te dateer. Organiese
materiaal (van plante of diere) is vir die
radiokoolstof- of C-14-metode nodig. Die
meeste van die bestanddele van die verf is
nie-organies (klei, oker), en hoewel bloed,
eier en plantsap effense organiese spore
kon nagelaat het, is daar net nietige hoeveelhede van sulke materiaal. Graverings
bevat ook geen organiese materiaal wat ’n
datering daarvan moontlik maak nie.
Skilderings is ook onregstreeks gedateer.
Waar ’n beskilderde of gegraveerde klip op
die bodem van ’n rotsskuiling gevind is, het
argeoloë houtskool of skulpe in dieselfde
laag met die radiokoolstof-metode gedateer om die minimum-ouderdom van die
rotskuns vas te stel. By die Blombosgrot naby Stilbaai is opties gestimuleerde
glimdatering gebruik om enkele greintjies
kwarts-sand wat met gegraveerde stukke
oker verband hou, na ongeveer 80 000 jaar
gelede te dateer.

bo: Khoi-Khoi-vingerskildering uit die

Carnarvon-distrik met patrone wat tydens
inisiasierituele vir meisies gebruik is.
regs: Resente rotsskilderings van mense

in koloniale kleredrag met perde, muile,
gewere en waens.
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die eerste mense

Khoi-Khoi-herders wat in die afgelope 2 000 jaar skape en beeste na dié deel van
Suid-Afrika gebring het, is waarskynlik verantwoordelik vir die mees onlangse fase van
die skilderings. Hier word die verf met ’n vinger eerder as ’n kwassie aangewend. Die
kleur is meestal monochroom, en die afbeeldings is meestal nie-beeldende patrone met
’n simboliese betekenis. Toe Khoi-Khoi hulle al hoe meer gevestig het op grond waar
jagter-versamelaars voorheen geleef het, het die San hul skilderings geleidelik gestaak
omdat daar minder van hulle oor was en hul kultuurbedrywighede gekwyn het.
Ystertyd-boere het in die Oos-Kaap, Vrystaat, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga,
Gauteng en Noordwes skilderings en graverings bygedra toe hulle meer as 1 000 jaar
gelede daar begin woon het. Hul skilderings is ook met ’n vinger of breë kwas gemaak, en
hou sterk met die inisiasie van jong mans en vroue verband.
Die betekenis van rotskuns
Daar is oorweldigende getuienis dat die skilderings en graverings van Suider-Afrika se
jagter-versamelaars die metafore, konvensies en gebruike van ’n San-geloof uitbeeld. Só
’n geloofstelsel bestaan nou nog in oorblywende gemeenskappe in Namibië en Botswana.
Dit was die band wat San-gesinne en -gemeenskappe saamgesnoer het.
Die belangrikste bron van inligting oor San-opvattings in Suid-Afrika is aantekeninge
wat in die 1870’s oor die /Xam-San van die Noord-Kaap gemaak is. Dit is opgestel deur
Wilhelm Bleek en Lucy Lloyd, wat onderhoude gevoer het met /Xam-mans wat weens
veediefstal en ander misdade in Kaapstad in die tronk was. Hul getuienis stem baie
ooreen met verhale van San wat in die 20ste eeu deur volkekundiges uitgevra is.

Soos David Lewis-Williams se vernuwende navorsing getoon het, was die diere in
rotsskilderings belangrike elemente in die San se religieuse lewe, net soos die lam in
die Christelike geloof ’n simbool is en die arend vir inheemse Amerikaners belangrik is.
Die San het geglo die eland gee hulle toegang tot bonatuurlike magte om siek mense te
genees, reën te maak en wild te beheer. Ander diere, soos die olifant in die Wes-Kaap, en
die koedoe in Limpopo, het net sulke sterk konnotasies.
Opgeleide toordokters of !gi:ten kon bonatuurlike kragte verkry. Oor jare heen het hulle
geleer hoe om dié kragte te beheer, deur só lank te dans en sing dat hulle in beswyming raak.
Talle skilderings toon optogte van dansende mense. Soms dra hulle karosse, en soms stokke
of vlieëwaaiers wat van dieresterte gemaak is. Dansende vroue word ook dikwels uitgebeeld, of anders klap hulle hande. Tasse met tossels wat langs die dansers of optogte
uitgebeeld word, het medisyne of kruie soos boegoe bevat wat hulle gehelp het om in beswyming te raak. Dit kon ook gebruik word om siekes te genees. Dwelms soos dagga is nie
dikwels gebruik nie.
Skilderings en graverings van mense met dierekoppe, of diere met mensbene, is ’n
veelvlakkige metafoor. Dit illustreer die gevoelens wat ’n !gi:ten in ’n beswyming ervaar.
Hulle het gevoel hulle word die dier wat hulle die bonatuurlike krag gee. Die toordokters
het die dood as metafoor vir die beswyming gebruik, want dit het vir hulle gevoel asof
hulle doodgaan en dan weer lewend word.
Oplaas was die krag van die geestewêreld egter nie sterk genoeg om hulle te beskerm
nie. Rotsskilderings van soldate in rooi baadjies wat met gewere op vlugtende San skiet
terwyl ’n toordokter eenkant in ’n beswyming lê, herinner ’n mens aan die gebeure wat
gelei het tot die afsluiting van die Steentyd in Suid-Afrika.

onder: Khoi-Khoi-artefakte, soos geteken

deur Anders Sparrman in sy boek ’n Reis na
die Kaap die Goeie Hoop van die jaar 1772
tot 1776: geweefde mandjies; leer-armband
met krale as versierings; dans-rammelaar wat
aan die enkel gedra is.

Die Khoi-Khoi-herders
Die Khoi-Khoi (die vroeë wit setlaars het hulle “Hottentotte” genoem) was afstammelinge van
jagter-versamelaars wat eeue tevore waarskynlik in die huidige Botswana vee in die hande
gekry het. Met hul veewagter-ekonomie kon hulle ’n groeiende bevolking aan die gang hou.
Hulle het taamlik vinnig orals in Suider-Afrika versprei. Dié wat oos beweeg het, na gebiede met
’n hoë reënval, het oor eeue heen waarskynlik deel geword van Bantoesprekende samelewings
wat vee gehad én gesaaides versorg het. Dié wat suid en wes beweeg het, het hul suiwer
herder-ekonomie behou.

Toe die Europese nedersetting in die middel van die 17de eeu begin, was Khoi-Khoigroepe wat die Namakwa genoem is, steeds in die huidige Namibië en Noordoos-Kaapland
gevestig. Ander, met inbegrip van die Korana, het langs die Oranjerivier gewoon en nog
ander, onder andere die Gonakwa, het in die Oos-Kaap tussen die Xhosa gewoon. Die
grootste Khoi-Khoi-konsentrasie, wat seker tienduisende sterk was, het in die geil weiveld van Suidwes-Kaapland gewoon. Hierdie “Kaapse Khoi-Khoi” was die eerste Afrikabevolking wat die spit teen wit nedersetting moes afbyt.
Die Khoi-Khoi-samelewing
In die meeste Suider-Afrikaanse gebiede, ook Suidwes-Kaapland, het die veewagterKhoi-Khoi naby jagter-versamelaars gewoon wat nóg skaap nóg bees aangehou het. Die
Khoi-Khoi het sulke jagters “San” genoem, en die Nederlanders het hulle “Boesmans”
genoem. Khoi-Khoi wat hul vee in oorlogstyd of weens siekte verloor het, het na die
grensgebiede gevlug, by San-bendes aangesluit en weer jagter-versamelaars geword.
Soms het hulle ander Khoi-Khoi se vee aangeval. Talle van die mense wat die
koloniste “Boesmans” genoem het, was eintlik voormalige Khoi-Khoi. Dit is waarom
dit vir geleerdes dikwels nuttig is om jagters en veewagters gesamentlik “Khoisan”
te noem.
Die Khoisan-tale, wat deur implosiewe klinkers of “klikklanke” gekenmerk
word, is deel van ’n heel ander taalfamilie as dié van die Bantoesprekendes.
In teenstelling met die San, wat wyd uiteenlopende tale gepraat het, het die
Khoi-Khoi sterk verwante dialekte van dieselfde taal gepraat.
die khoi-khoi-herders
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Van die huidige Port Elizabeth tot die huidige Springbok was die Khoi-Khoi in ongeveer twaalf hoofskappe verdeel wat die Nederlanders “nasies” genoem het. In sommiges
het mans geheers (die Nederlanders het hulle “konings” of “kapteins” genoem), maar in
ander was daar geen leier bo die hoofmanne van klein clans nie.
Hoewel die Khoi-Khoi geen staande leërs en buiten hul hoofman geen militêre leiers
gehad het nie, lyk dit asof hulle dikwels oorlog gevoer het. Europese waarnemers is
diep beïndruk deur hoe goed hulle geveg en hulle hul wapens hanteer het. Veediefstal,
moord of die ontvoering van ’n belangrike vrou was dikwels die oorsaak van oorlog. Sulke
uittartings het dikwels vetes veroorsaak wat oor geslagte heen kon smeul en opvlam.
Die Khoi-Khoi het volskaalse veldslagte gevoer en assegaaie, boë, klippe en pyle as aanvalswapens gebruik. Hulle het hul beeste as ’n verdedigingslinie byeen gejaag en hulle
soos ’n wig voor hulle uit gejaag om die vyand te gaffel en te vertrap.
Hoewel sulke gevegte blykbaar nie juis baie bloedig was nie, het die wenners dikwels
baie stuks vee van die verloorders gebuit. In ander gevalle, byvoorbeeld wanneer die KhoiKhoi voor Nederlandse soldate met muskette te staan gekom het, het hulle guerrillataktiek
gebruik en die vyand se veetroppe vinnig en oorweldigend aangeval.
Voordat die Nederlanders gekom het, het die Kaapse Khoi-Khoi hul skape en beeste
in ’n uitsoekgebied in Afrika opgepas, en ook daar gejag. Dit was ver van mense wat die
grond bewerk het en dié wat vir die benutting van dié grond met sy volop water met hulle
sou meegeding het. Die Khoi-Khoi het hul vee net met spesiale geleenthede geslag, maar
die vee het hulle melk (hul belangrikste voedingsbron) gegee, en ook huide om klere,
tasse, ﬂesse en ander gerei van te maak. Die vee was ook vervoer- en oorlogsmiddele, en
was ’n bron van prestige en mag.
Die herder-ekonomie was soms vir individuele Khoi-Khoi en gemeenskappe ’n bron
van groot welvaart. Dit het egter ook onbestendigheid meegebring omdat hulle gedurig
nuwe weivelde moes opsoek. Die grondslag van hul welvaart was dus nie grond nie,
maar die diere self. Omdat vee dikwels gesteel is, en ook weens droogtes, siektes en oorlog gevrek het, het die Khoi-Khoi dramaties ryker of armer geword wanneer groepe en
individue vee bygekry of verloor het.

Die Kaapse Khoi-Khoi en waar hulle gebly het

Dit lyk asof die Khoi-Khoi se samelewing taamlik individualisties was. Daar was duidelike kanale vir op- of afwaartse mobiliteit. In teorie is politieke mag deur verwantskappe
geërf, maar heersers se mag is eerder bepaal deur hoe goed hulle self vee kon vergaar, en
hul volgelinge s’n kon beskerm.
Die Khoi-Khoi en die San
Die teenwoordigheid van die San het die wankelrigheid van die Khoi-Khoi se samelewing
vererger. Sommige San-groepe het die Khoi-Khoi dikwels aangeval en vrees gesaai deur
hulle met die gifpyle te skiet waarmee hulle gewoonlik grootwild gejag het. Hulle het ook
die Khoi-Khoi se vee gesteel en dikwels geslag.
Talle sogenaamde San het egter vreedsaam midde-in of langs Khoi-Khoi-gemeenskappe gewoon. Hulle het as jagters, gidse, spioene of soldate vir die Khoi-Khoi opgetree.
Die Khoi-Khoi het sommiges as veewagters gehuur of tot vrou geneem. In baie gebiede,
veral Noordwes-Kaapland, het die grense tussen die Khoi-Khoi en San toenemend vervaag. Verarmde Khoi-Khoi is dikwels San genoem, en welvarende San is in die Khoi-Khoi
se geslagslyne en samelewing opgeneem.
Omdat jag- en veewagter-samelewings in dieselfde streek gewoon het, het ondernemende San die kans gekry om opgang te maak. Terselfdertyd het verarmde veewagters
die uitlaatklep van ’n alternatiewe lewenswyse gehad. Die maklike oorgang van herder
na jagter het ’n Khoi-Khoi-gemeenskap ook vinnig laat verbrokkel toe Nederlandse
kolonialisme dit bedreig het.
Handel met die Europeërs
Hoewel die Khoi-Khoi skynbaar nie self metale gesmee het nie, noem die
eerste Portugese besoekers dat hulle koper vir juweliersware gebruik en
groot prys op yster vir spiespunte gestel het. Dié metale het waarskynlik
deur langafstand-handel met Bantoesprekendes in die binneland by
die Kaap uitgekom. Die Khoi-Khoi het ook dagga geruil. ’n Vraag
na sulke goedere was die grondslag van handel met Europese
seevaarders en veral die Engelse en Nederlanders. Dié nasies het in
die 1590’s gereeld tydens hul vaarte na Asië en terug by Tafelbaai
begin aandoen.
Aanvanklik het die Khoi-Khoi heel gewillig die skape en beeste
wat die honger Europese seemanne so desperaat wou hê, geruil.
Hulle het klein hoeveelhede yster, koper en tabak (wat blykbaar
as ’n mak plaasvervanger vir dagga gebruik is) daarvoor gekry.
Hulle het egter gou agtergekom dat die Europeërs bereid was
om veel meer as metaalsnuisterye en tabak vir beeste te betaal.
Die prys van vee in Tafelbaai het dus gedurig gestyg. Sommige
Europese seemanne het sommer gou al vee begin steel. Die lang
tydperk van handel en botsings in Tafelbaai was ’n wonderlike
geleentheid vir Khoi-Khoi wat Europese tale aangeleer het om as
tussengangers op te tree. Twee van hulle – Herrie en Doman (kyk
kassie op p. 51) – het ’n groot rol gespeel in die nuwe nedersetting
wat Jan van Riebeeck in 1652 gevestig het.

oorkant: Drie illustrasies van Khoi-

Khoi. Die Khoi-Khoi was nasate van jagterversamelaars wat eeue tevore vee in die
hande gekry het. Na die ooste is hulle oor
eeue heen waarskynlik in Bantoesprekende
gemeenskappe geabsorbeer, en van Port
Elizabeth tot Springbok het hulle hulle in 12
hoofmanskappe georganiseer. Die Khoi-Khoi
het ook naby die San gewoon en soms by
hulle aangesluit wanneer hulle hul vee verloor
het en dan weer jagter-versamelaars geword.
bo en links: Die suidwaartse migrasie van

Khoi-Khoi-herders na die weste van SuiderAfrika het dit vir die San soms moeilik
gemaak om hulself te onderhou. Sommige
San-groepe het die Khoi-Khoi aangeval;
ander het vreedsaam aan die rand van
Khoi-Khoi-gemeenskappe gewoon. Die
verskil tussen die Khoi-Khoi en San het
mettertyd vervaag.

die khoi-khoi-herders
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M E N S E E N E R D EWE R KSTYLE

Argeoloë kan erdewerkstyle gebruik om die
beweging van vroeë boere oor die vasteland heen na te speur. Enige plek waar keramiekhouers vir plaaslike gebruik gemaak is,
en nie op groot skaal geruil is nie, maak
sulke ondersoeke moontlik. In sulke gevalle
stem keramiekstyle (met hul kenmerkende
vorms en versierings) met taalgroepe ooreen.
Mense wat verwante keramiekstyle gebruik
het, sou verwante tale praat. Dit is omdat taal
die belangrikste middel is waardeur ’n mens
dinge leer, en in klein gemeenskappies word
pottebakkery op die vlak van die huishouding
of werf geleer: ma's leer hul dogters hoe.
Let veral daarop dat eenhede met ’n bepaalde erdewerkstyl selde met die sosiopolitieke eenhede van die verlede ooreenstem; in feitlik alle gevalle het styleenhede
verskeie of selfs talle politieke eenhede ingesluit. Dis onbekend presies watter tale die
vroeë boere gepraat het, maar studies van
bepaalde styl-opeenvolgings (of geskiedenisse) toon dat hulle deel was van ’n taalfamilie wat taalkundiges Oos-Bantoe noem.
Vandag woon sprekers van Oos-Bantoetale
in Oos- en Suider-Afrika.
Verskillende erdewerkstyle kry hul name
van die terrein waar hulle die eerste keer ontdek is. Die gebruik is dat die naam ook gebruik word vir die mense wat erdewerk in
dié styl gemaak het. Die Zhizo-mense het
dus erdewerk in die Zhizo-styl gemaak.
o n d e r : ’n Pot uit KwaZulu-Natal in die

Kalundu-tradisie, van omstreeks 600-700. Die
versiering is ’n strook om die rand (heelwat
daarvan is stukkend), ’n paar stroke om die
nek, en omgekeerde driehoeke om die skouer.
Dit is ’n voorbeeld van die ingewikkeldste
versiering van dié tyd. Die pottebakker het
die driehoeke letterlik laat uitstaan deur die
klei rondom weg te krap.
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Die oorsprong van boerdery in Suid-Afrika
Boere uit Afrika het omstreeks 1 700 jaar gelede die eerste maal in die huidige Suid-Afrika
kom woon, en ’n nuwe lewenswyse na die suide van die vasteland gebring. Hul voorsate het
tussen ongeveer 2 000 en 4 000 jaar gelede die eerste maal in die omgewing van die huidige
Kameroen en Nigerië begin boer. Daarvandaan het mense oos en suid beweeg (buite-om die
tropiese woude wat nie vir hul gesaaides en diere geskik was nie), waarskynlik omdat hulle
nuwe landbougrond en bronne van ystererts moes gaan soek. Boeregemeenskappe het die
huidige Noord-Angola en Oos-Afrika vroeg in die eerste millennium n.C. bereik. Daarvandaan
het hulle steeds suid na die grasveld-omgewing versprei waar hulle goeie weiveld, bewerkbare
grond en genoeg reënval vir gesaaides soos sorghum, trosgras, peul- en pampoengewasse
gekry het.

In hierdie afdeling bespreek ons Afrika-boere in Suid-Afrika, van die era toe die eerstes
hier aangekom het tot 1800. Daar is ongelukkig geen ruimte vir ’n bespreking van hul
interaksie met die jagter-versamelaars nie, hoewel daar baie bewyse hiervan is. Daar is slegs
ná 1500 skriftelike verslae van Afrika-boere se lewe. Hul geskiedenis word dus hoofsaaklik
deur argeologiese ondersoeke verhelder: sonder argeologie sou daar inderdaad geen
geskiedenis van Suid-Afrika wees nie.
Die erdewerk in die styl van die Kwale-tak toon dat die eerste boere in Suid-Afrika
afgestam het van mense wat in Oos-Afrika gewoon het. Hulle het van omstreeks 280 in die
ooste van die subkontinent begin woon; terreine is in Suidoos-Zimbabwe, naby Tzaneen, in
die Nasionale Krugerwildtuin en in Swaziland en Mosambiek gevind. Teen 400 het hulle
suid na die kusgebied van KwaZulu-Natal, tot by die middel van die Suidkus, beweeg.
Ander boere, die afstammelinge van mense wat van Wes-Afrika na Angola beweeg het,
het omstreeks 550 in Suid-Afrika begin woon. Ons kan hulle aan hul erdewerk in die
Kalundu-tradisie herken. By alle Suid-Afrikaanse terreine met erdewerk in die vroeë
Kalundu-tradisie is daar bewyse van interaksie met mense van die Kwale-tak. Style word
in mindere of meerdere mate gemeng, en versierings word geleen. Dié interaksie het
waarskynlik huwelike ingesluit. Ons weet nog nie watter invloed dit op taalontwikkeling
gehad het nie.
Vier keramiek-styleenhede het uit die samesmelting te voorskyn gekom. Teen die laat
8ste eeu het pottebakkers van dié vier eenhede tot in die heel suidelike bosveld-omgewing
van die somerreënvalstreek naby die huidige Oos-Londen beweeg. Die Kalundu-erdewerkstyl
oorheers in al vier eenhede, en ’n mens wil graag aanvaar dat dit op die oorheersing van
die Kalundu-taal dui. Die ontstaan van vier styleenhede, wat daarna verskillend ontwikkel
het, dui op taalverskille wat mettertyd sterker geword het.
Gewoonlik het boere langs riviere of vleie gaan woon. Terreine was tot vyf of tien
hektaar groot, en daar was dikwels ’n digte konsentrasie van artefak-oorblyfsels. By talle
is daar bewyse van baie lang bewoning, of verskeie bewonings. In die bosveld-omgewing
was daar hout vir nywerheids- of tuisgebruik, en die hele jaar deur goeie weiding. Op
sommige plekke het die boere waarskynlik die somerweiveld in die graslande op die hoë
gebiede bokant die valleie benut. Gesaaides het biesie- en vingertrosgras en sorghum ingesluit. Getuienis uit KwaZulu-Natal en elders in Suider-Afrika dui daarop dat peulgroente
(jugo- en swartbekbone) asook wilde spanspekke en pampoengewasse gekweek is. Veldplante is ook as kos benut; verkoolde maroelasaad is byvoorbeeld op baie terreine gevind.
Die gemeenskappe het grootliks vir vleis op hul mak beeste, skape en bokke staatgemaak, maar waarskynlik soms ook hoenders geëet. Jag het meestal min tot die dieet
bygedra; mense het primate, karnivore, verskeie hoefdiere, groot soogdiere soos olifante
en seekoeie asook kleiner soogdiere soos ietermago, kommetjiekat en hase geëet en vir
rituele en maatskaplike vereistes benut, en ook vir tydverdryf gejag.
Op plekke met swak weiding was jag belangriker; bewoners van die huidige Nasionale
Krugerwildtuin het op groot kuddediere gekonsentreer, en by slegs een terrein van die
1ste millennium was daar ewe veel vleis van mak diere as wild. Hier is vee waarskynlik vir
maatskaplike doeleindes benut, byvoorbeeld in ruil-verhoudings.

Riviere is selde vir kos benut, maar mense naby die kus het in die vlak water en
strandgebied kos gekry. Daar is byvoorbeeld naby die huidige Durban oorblyfsels van
seevisse en skulpvis op plekke 25 km van die kus af. Reise na die kus vir kos is waarskynlik
vir lae springgetye beplan. Langs die strande is daar oorblyfsels van skulpvis, keramiek, vuurmaakplekke en vuurklippe in afvalhope. Ons weet nie hoe dikwels mense van die binneland by die kus kom visvang het nie. Miskien het hulle vis gekry by mense wat geweet
het hoe om in die see en riviermondings vis in die hande te kry. Spesies wat uitgeken is,
is onder meer dié wat maklik in riviermondings vasgekeer kan word, asook swart- en witbiskoppe (wat deesdae met taamlike moeite van rotspunte met lyne gevang word).
Organisasie van nedersettings
Argeologiese navorsing konsentreer nou al verskeie jare lank op die vraag hoe die verskeie tegniese aspekte van die vroeë boerdery in ’n bepaalde leefwyse saamgesnoer is.
Argeoloë het dus die organisasie van nedersettings ondersoek. Daar is orals ter wêreld
’n verband tussen die organisasie van nedersettings en dié van die samelewings daarin.
In Suid-Afrika het die oorspronklike boere die woonplek eerstens aan die hand van ’n
onderliggende orde georganiseer. Tweedens is daar ingewikkelde verhoudings tussen die
woonplek se ruimtelike kode (hoe dit georganiseer word) en ander simboliese kodes. Tradisionele nedersettingspatrone weerspieël byvoorbeeld die rol van mans en vroue, verskillende soorte beheer oor hulpbronne, verwantskapverhoudings, maatskaplike hiërargieë
en die verhouding met die voorvaderwêreld.
Argeoloë het die wese van woonplekke se organisasie in ’n geïdealiseerde model
vasgevang. Dit word die Sentrale Vee-patroon genoem. Volgens dié patroon woon die vroue
in huise wat in volgorde om ’n sentrale gebied met veekrale en ’n binnehof gerangskik is.
Elke vrou bêre graan van haar lande in graanhouers op haar hut se werf, maar die graan
waaroor die woonplekhoof beheer het, word in die sentrale gebied gebêre. Seremonies
soos huwelike vind in die sentrale deel plaas, en belangrike mense word daar begrawe,
gewoonlik in of naby die veekraal. Dit is meestal mans met ’n bloedverwantskap met die
hoof van die woonplek, maar dié status kan na ander oorlede familielede uitgebrei word
(byvoorbeeld politieke leiers). Die sentrale gedeelte is vir mans, waar hulle vergader
en mannewerk doen. Vroue se toegang daartoe, en hul beweging daarin, word beheer.
Daarenteen is die woongedeelte die vroue se plek. Binne word die huise tipies op grond
van geslag verdeel. Natuurlik slaap mans in die woongedeelte en doen dinge daar, maar
dit is nogtans die vroue se plek.
Die enigste mense wat woonplekke volgens die Sentrale Vee-patroon bou, is patrilineêre (afstamming deur die pa) Oos-Bantoe-sprekendes met erﬂike manlike leiers, ’n voorkeur vir ’n bruidskat in beeste, en bepaalde opvattings oor die rol van voorvadergeeste in
die daaglikse lewe. Waar ons dié patroon in die hede en argeologiese verlede kry, toon dit
dat mense met dié kultuur-kenmerke daar was. Argeologiese navorsing toon dat die Sentrale Vee-patroon onder mense van die Kwale-tak en Kalundu-tradisie bestaan het, en
daarom moes die verwante geslag-, verwantskap- en magsverhoudings ook bestaan het.
’n Betoog dat die hede en verlede op dié diep kulturele vlak ooreenstem, wil die geskiedenis nie ontken soos sommige geleerdes dink nie. Dit
bied eerder ’n konteks waarbinne mense geskiedenis gemaak het.
Die Sentrale Vee-patroon bied ook ’n
konteks om enigmatiese oorblyfsels uit
die eerste millennium n.C. te verklaar.
Die oorblyfsels van minstens vier hol
keramiek-“koppe” met krokodilagtige
“bekke” of snoete en uitpeuloë is by
die Ndondondwane-terrein (9de eeu)
in die Thukela-vallei gevind. Sommiges was groot genoeg dat ’n mens dit
sou kon dra, en dit was moontlik ook die
doel daarvan.

M ETAALB EWE R KI NG

Metaalbewerking was ’n baie belangrike tegnologie vir die landbou. Die meeste metaal is
waarskynlik gebruik om skoffels te maak. By
feitlik alle terreine uit die eerste millennium
n.C. is daar oorblyfsels van metaalverwerking. Ysterwerktuie is in twee stadiums vervaardig. Ystererts is eers in ’n oond gesmelt.
Houtskool van hardehout is hiervoor gebruik.
Dit het ’n mengsel van erts, slak, houtskool,
yster en staal gelewer. Net die yster en staal
is behou. In die tweede stadium het die
bewerkers hitte en hamers gebruik om artefakte van die metaal te maak. In die proses is
die staal gedekarboniseer. Die twee stadiums skep kenmerkende oorblyfsels (byvoorbeeld dié van oonde teenoor oop vure), maar
die oorblyfsels oorvleuel heelwat. Die argeologiese rekord word dus soms verkeerd
geïdentiﬁseer.
Dit is taamlik moeilik om yster te produseer. Koper word makliker bewerk. Die vroeë
metaalwerkers het vrye koper gesmelt en
stawe daarvan gegiet, of koperoksiederts
gebruik, want dit smelt teen ’n betreklik lae
temperatuur. Koper is vroeg reeds vir juweliersware gebruik. Die meeste ertsafsettings in
Suider-Afrika is reeds voor die koloniale tydperk ontgin.

bo: Ysteroonde van die Thukela-vallei in

KwaZulu-Natal wat gedeeltelik opgegrawe is
en waarskynlik uit die 1700’s dateer. Die oonde
het behoort aan ystersmede van ’n Dlaminiklan wat skoffels, spiese en byle van yster
geruil het vir vee en kos van grasveldgebiede
daar naby (ook die Vrystaatse hoëveld).
links: ’n Rotsgravering naby Muden in

KwaZulu-Natal van ’n huishouding met ’n
uitleg volgens die Sentrale Vee-patroon. Die
veekraal is in die middel. Die huise (groter
kolle), graanskure (kleiner kolle) en ’n heining
staan rondom.

die oorsprong van boerdery in suid-afrika
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regs: Fragmente van ’n hol keramiekkop

van die 800’s wat by Ndondondwane in die
Thukela-vallei gekry is. Hulle is gerangskik
soos die oorspronklike waarskynlik gelyk het.
Heel regs is ’n kunstenaarsvoorstelling van
hoe die heel kop gelyk het. (Tekening deur
J.H.N. Loubser.)
onder: ’n Hol keramiekkop van die

Lydenburgkoppe-terrein in Mpumalanga.
Dit dateer waarskynlik uit die 800’s. Let op
die gaping in die tande. Tieners se voortande
is getrek of gevyl, waarskynlik as deel van
’n oorgangsritueel.

Die artefakte herinner ’n mens aan die merkwaardige Lydenburg-koppe, wat nou ook
na die 800’s teruggevoer word, eerder as die 500’s soos voorheen. Ray Inskeep en Tim
Maggs noem dat toe die Lydenburg-koppe nuut was, hulle “met ’n vars wit kleilagie,
of verf en skitterende spekulariet, dramatiese voorwerpe moes gewees het”. Detail
van die monde van vier van die sewe koppe verbind hulle sterk met oorgangsrituele.
Daar is eweredig verspreide pen-agtige tande met ’n voorste gaping wat hulle in twee
groepe verdeel. Die gaping is waarskynlik ’n voorstelling van die tande wat by jong
tieners verwyder is om hul status as volwassenes aan te dui. Oorblyfsels van menslike
skelette toon dat die vier onderste en middelste twee boonste snytande getrek is, en die
ander twee boonste snytande en oogtande tot ruwe punte gekap is. Hierdie uitbeelding
van dié operasie, en die konteks van die Ndondondwane-koppe, laat ’n mens dink die
merkwaardige artefakte was deel van die inisiasietoebehore van die voorhuwelikskole wat
in die middelste deel van die nedersetting gehou is.
Op sommige terreine is daar stukkende keramiekﬁgure van vroue. Sommige koppe
toon geen gelaatstrekke nie, of stompie-ledemate, ’n uitpeul-naeltjie, of groot boude.
Sommiges toon al hierdie kenmerke. Op sommiges is daar rye duikies en krasstrepe wat
dalk insnydings verteenwoordig, en ander merke verteenwoordig oënskynlik geslagsdele.
Die beskikbare gegewens toon dat die afvalhoop in die binnehof ’n algemene weggooiplek
was, maar nie die enigste nie. Dit lyk asof die ﬁguurtjies doelbewus gebreek is. Dit is
tipies van oorgangsrites, en simboliseer ’n onomkeerbare verandering in iemand se status.
Dalk was die ﬁguurtjies bybehore vir lesse waar jong mense behoorlike volwasse gedrag
geleer het.
Sulke keramiekﬁgure is meestal seldsaam, behalwe op die Schroda-terrein in die
Limpopo-vallei wat uit die 900’s dateer. Meer as 2 000 ﬁguurtjies is hier by ’n enkele
uitgrawingseenheid gevind. Soos op ander terreine het die Schroda-ﬁguurtjies in twee
kontekste voorgekom. ’n Bepaalde gestileerde vroueﬁguur is wyd oor die terrein versprei.
Dit was waarskynlik meisies en vroue se vrugbaarheids-“poppe”. Ander was in die sentrale
gebied naby die veekraal gekonsentreer. Dit sluit vermenslikte ﬁgure, wilde en fantasiediere (ook voëls) in, asook falliese fatsoene (almal van growwe klei gemaak), en mak diere
en fallusse van fyn klei.
Vandag is dit ’n hoofman se plig om gemeenskaplike oorgangsrites, waarvan voorhuwelikse skole ’n deel uitmaak, te organiseer. In die lig van die getuienis van die Sentrale
Vee-patroon en gepaardgaande gesagsverhoudings, was dit ook in die eerste millennium
n.C. waarskynlik so. Dit dui daarop dat die Ndondondwane-, Lydenburg- en Schrodaterreine hoofmanne se nedersettings was. By Schroda is die ﬁguurtjies waarskynlik in die
meisies se voorhuwelikskool gebruik.
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links: Keramiekﬁguurtjies van jong vroue

uit die Mpofana-vallei in KwaZulu-Natal, wat
uit die 700-800’s dateer. Die gekrapte strepe
en gaatjies dui waarskynlik op geslagsdele en
littekens, en hou waarskynlik met ’n oorgangsritueel verband.

Die oorsprong van die Zimbabwe-kultuur
Omstreeks 900 het Zhizho-boere in die huidige Zimbabwe verhuis na die Shashe-Limpopokom waar die grense van die huidige Suid-Afrika, Zimbabwe en Botswana bymekaar kom.
Swahili-, Arabiese, Indiese en Indonesiese handelaars wat by die Indiese Oseaan-handel
betrokke was, het toe reeds belang gestel in die hulpbronne van Sofala se hinterland, met
ander woorde die binnelandse deel langs die kus van Mosambiek. Ivoor, yster en goud was
van dié hulpbronne.

Die Zhizho-verhuising wou waarskynlik by dié handel baat. Destyds was die Limpopovallei te droog om altyd suksesvol daar te boer, maar daar was troppe olifante. Die
meeste Zhizho-terreine in die kom lê op hoë grond, nie by die bewerkbare grond waar
die olifante sou gewei het nie. Die Zhizho-hoofman se woonplek was waarskynlik op ’n
groot terrein wat tans as Schroda bekend staan. Daar was waarskynlik tot 500 inwoners,
en baie ivoor is daar gevind. Ander oorblyfsels is onder meer glaskrale, muntskulpe en
reste van roofdiere, wat moontlik gejag is sodat hul velle uitgevoer kon word. Schroda was
waarskynlik ’n uitvoerpunt vir handelsware na die kus in die omgewing van Vilanculosbaai, en van daar na verre lande. In ruil het die Zhizho-mense glaskrale, tekstiel en ander
eksotiese ware gekry.
Die wye verspreiding van Zhizho-glaskrale in Suider-Afrika dui daarop dat die Zhizhomense handelsgoedere gebruik het om uitvoermateriaal en landbouprodukte te kry om
hul eie boerdery aan te vul. Interessant genoeg is daar maar min Zhizho-glaskrale op
Swahili-terreine verder noord langs Afrika se kus. Die Limpopo-Zhizho se belangrikste
handelsvennote was waarskynlik Indonesiërs en inwoners van Madagaskar wat van Indonesiese afkoms was, eerder as handelaars wat die moesonwinde benut het om tussen
Afrika, Arabië en Indië handel te dryf. Indonesiese handelaars kon met behulp van die
ekwatoriale passaatwinde binne ’n maand regstreeks van Suidoos-Asië na Madagaskar en
die kus van Afrika gevaar het. Daar is heelwat getuienis vir dié veronderstelling.
Schroda se al hoe groter welvaart het die aandag van Kalundu-mense verder suid getrek. Hulle het omstreeks 1000 noord getrek en beheer van die gebied geneem. Die
teenwoordigheid van Kalundu-keramiek orals in die Shashe-Limpopo-kom bied argeologiese bewys hiervan. Dié mense het by ’n terrein met die naam K2, wat in ’n stadium tot
1 500 mense gehuisves het, ’n hoofstad gebou. In die volgende 200 jaar het K2 se leiers
groot rykdom in die gedaante van handelsware vergaar, en dié rykdom op ’n nuwe manier
onder die mense verdeel. Teenoor die wye verspreiding van handelsgoedere in die Zhizhotyd het die leiers van K2 streng beheer oor handelsware ingestel, en die elite het die
invoere meestal self gehou. Plaaslike spesialiste het byvoorbeeld ingevoerde glaskrale
gesmelt en opnuut in groter “tuinrollers” gegiet, en dié is deur middel van handels- en
die oorsprong van die zimbabwe-kultuur
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Ligging van
Mapungubwe en
verwante terreine
naby die sameloop
van die Limpopo- en
Shasherivier, die
grens tussen SuidAfrika, Botswana en
Zimbabwe.

onder: ’n Kunstenaar se voorstelling van

Mapungubwe in die 13de eeu. ’n Mens
sien die sentrale heuwel, waar net die
koningsgesin gewoon het, en die huise
van gewone mense op die suidelike terras
daaronder. Die dorp is heel anders as K2
uitgelê. K2 was tussen 1000 en 1200 die
hoofstad en het eers ’n sentrale veekraal
en hof gehad, met huise rondom. Van
omstreeks 1150 is die vee elders aangehou,
en ’n al hoe groter hof-afvalhoop het die
sentrale veekraal bedek.
.
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maatskaplike netwerke na die binneland versprei. Die wye verspreiding toon dat K2 die
middelpunt van ’n omvangryke wisselwerking-sfeer was.
Danksy beheer oor die handel kon die K2-leiers en hul vennote rykdom in ’n ander
vorm as beeste vergaar, maar beeste sou ongetwyfeld steeds saam met rykdom in handelsware belangrik gewees het. Die besit van beeste sou hul status in die samelewing versterk
het, en hulle in staat gestel het om aan tradisionele uitruil-verhoudings deel te neem.
Mettertyd het die leiers waarskynlik feitlik al die beeste in die koninkryk besit. Argeologiese getuienis dui daarop dat die sentrale veekraal by K2 omstreeks 1150 in onbruik
verval het en deur ’n al hoe groter afvalhoop bedek is. Die organisering van die ruimte by
K2 het met ander woorde verander, en dit het nie meer met die Sentrale Vee-patroon
ooreengestem nie. Dit dui waarskynlik daarop dat beeste die uitsluitlike besit van die
elite geword het; die gewone mense kon nie meer ryk word deur beeste te vergaar nie.

Die K2-elite het ’n afsonderlike koninklike kategorie vir hulself geskep – daar was nou
standverskille.
Die K2-elite het by beter klimaatsomstandighede gebaat. Intensiewer landbou was
nou in die kom moontlik, en dit kon ’n vinnig groeiend bevolking onderhou. ’n Bepaalde
samevoeging van rivier- en topograﬁese eienskappe in die kom maak vloedvlakteboerdery moontlik (altans in nat jare). Die Limpopo was in dié opsig die Nyl van SuidAfrika. Die al hoe meer komplekse gemeenskap by K2 het ook ’n komplekser bestuur
van grond en ander hulpbronne meegebring. Spesialiste het weerskante van die rivier
op lande gesaaides versorg (die olifante is toe reeds verjaag), of vee bestuur, of keramiek
of tuinroller-krale vervaardig. Sommige van dié spesialiste was afstammelinge van die
oorspronklike Zhizho-mense. Hoewel die meeste van hulle deur die Kalundu-oorname
wes verdryf is, het dié wat gebly het, hul eie identiteit binne die oorheersende K2-bestel
behou. Miskien was dit moontlik omdat die K2-mense hulle as “Eerstes” beskou het,
met ’n besondere band met die grond. Dit lyk dus asof Zhizho-afstammelinge spesialiste
in handvlyt, vee en rituele geword het. Die Eerstes-status sou hulle egter van politieke
mag uitgesluit het; K2 se leiers het dit waarskynlik eerder as ’n hulpbron uitgebuit en
gemanipuleer.
Die Mapungubwe-tydperk
Omstreeks 1220 is ’n nuwe hoofstad omtrent ’n kilometer van K2 af by Mapungubwe
gevestig. ’n Nedersetting gebou op ’n hiërargie van stande was nie meer geskik vir een
wat rondom klasseverskille georganiseer is nie.
Die koning het sy woning tot bo-op die Mapungubwe-heuwel verskuif om sy verwydering van sy onderdane ruimtelik uit te druk. Hy kon nou ook meer regstreeks by die
simboliek van reënmakery betrokke raak (kyk kassie).
Die koning, sy vroue en enkele dienaars het bo-op die heuwel gewoon, en daar was
ook koninklike wonings teen die onderste hellings. Die res van die bevolking van die
nuwe hoofstad (sowat 5 000 mense) het aan die voet van Mapungubwe-heuwel gewoon.
Die voorkant van die hoofstad is met ’n lang klipmuur afgebaken. Elders het klipmure
gebiede met ’n hoë status aangedui. Die organisasie van geboue en ruimtes, soos die hof,
deurgange en mure in die hoofstad, toon dat Mapungubwe die eerste sentrum van die
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Beheer oor die reën was ’n kritiese deel van
boerdery in Afrika. Dit is meestal uitgevoer
deur spesialiste wat bonatuurlike kragte aangeroep het om te sorg dat die regte soort
reën op die regte tyd val. Met ernstige
droogtes het reënmakers as ’n laaste uitweg
spesiale seremonies op baie spesiale steil
heuwels uitgevoer. Natuurlike opgaarholtes
in die rotse, plantdoppies met gate in, en
oorblyfsels van graanhouers en diere bo-op
dié heuwels dui op reënmakery. Die Mapungubwe-heuwel is veel vroeër reeds as ’n
reënmaakheuwel benut.
Teen 1250 het die koning in ’n ommuurde
paleis bo-op die heuwel gewoon. Hy was
toe reeds waarskynlik alleen vir reënmakery
in die koninkryk verantwoordelik, en het dit
gedoen deur die Opperwese by monde van
sy voorvadergeeste daarom te vra. Reën,
en die koninkryk se welsyn wat daarvan afgehang het, het dus van sy verhouding met
die Opperwese afgehang. In dié sin was hy
die eerste geestelike leier in Suider-Afrika.
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bo: Baie goue krale is uit drie koninklike
begraafplase op die Mapungubwe-heuwel
opgegrawe.

Zimbabwe-kultuur was. Ná 1300 het die argitekte van Groot Zimbabwe die uitleg by
Mapungubwe aangepas en uitgebrei.
’n Ramp het die Mapungubwe-koninkryk omstreeks 1300 getref. Rotsstortings van
die heuwel het die dorp Mapungubwe beskadig, en die aanvang van die Klein Ystyd het
landbou-produksie laat inkrimp. Moontlik het die koning se onderdane besluit dat hy
die Opperwese se guns kwyt was, en dit kon tot die segmentering van die koninkryk
bygedra het.
Mense na die noordooste het Mapungubwe se beheer oor die internasionale handel
afgevat. Dié mense was aan die Mapungubwe-mense verwant en was binne Mapungubwe
se invloedsfeer, maar hul keramiekstyl toon dat hulle ’n ander Kalundu-dialek gepraat
het. Hul leiers het op koninklike status aanspraak gemaak en het Groot Zimbabwe as
hul hoofstad gebou. Anderhalfeeu lank was Groot Zimbabwe die middelpunt van die
magtigste staat wat nog ooit in Suider-Afrika bestaan het.
Groot Zimbabwe se greep oor die gebied wat hy beheer het, het van omstreeks 1400
begin verswak, want goud het só ’n belangrike uitvoerproduk geword dat mense wat naby
goudreserwes gewoon het die hoofstad se gesag kon uitdaag. Die belangrikste van dié groepe was die streeks-elite by Khami in Suidwes-Zimbabwe. Die keramiekstyl en muurversierings daar toon dat die Khami se voorsate van Mapungubwe kom.
Dalk het die Khami-mense selfs gevoel dat Groot Zimbabwe hul regmatige posisie in
die staat afgevat het. Danksy die goudvelde wat hulle beheer het, het hulle nietemin ’n
ekonomiese voorsprong bo Groot Zimbabwe geniet. Teen 1450 was Khami die belangrikste hoofstad van die Zimbabwe-kultuur.
Uit keramiekstyle, muurversierings en taalgegewens weet ons dat Groot Zimbabwe se
mense Karanga (’n Shona-dialek) gepraat het. Nog ’n Shona-dialek, Kalanga, is waarskynlik in Khami, Mapungubwe en K2 gepraat. Die verband tussen keramiekstyle en
taal wys daarop dat die Kalundu-tale vroeë vorms van Shona was.

onder: Die ‘‘bord’’-spel wat vandag mankala
of morabaraba genoem word, word al eeue
lank in Afrika gespeel. Hierdie voorbeeld uit
die Mapungubwe-heuwel bewys dit. Klippies
word in die rye holtetjies in die rots neergesit,
en spelers beweeg hulle volgens die spelreëls
rond. Die speletjie het waarskynlik van
Indonesië na Afrika toe gekom. Weergawes
van die spel word vandag nog oral in Afrika
gespeel, meestal deur mans.

Mense van die tweede millennium
In die eerste eeue van die tweede millennium het twee nuwe erdewerkstyle suid van die
Limpoporivier ontstaan. Hulle verteenwoordig die voorsate van die Nguni- en Sotho-Tswanasprekendes wat tans die meerderheid van Suid-Afrika se bevolking uitmaak.

Die Nguni
Oos van die uKhahlamba-Drakensberg is die Kalundu-erdewerkstyl omstreeks 1030
vervang deur een wat merkbaar daarvan verskil – die Blackburn-styl. Blackburn het etlike
eeue later tot die erdewerkstyle van Ngunisprekendes aanleiding gegee, en daarom verbind
ons dit met die nedersetting van Ngunisprekendes in Suid-Afrika. Volke- en taalkundige
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getuienis toon dat die Nguni se voorsate in die eerste millennium n.C. in Oos-Afrika se
Groot Mere-streek gewoon het. Moontlik het hulle daarvandaan verhuis omdat ’n droër
klimaat in die Middeleeuse Warm Epog tussen 900 en 1290 te voorskyn gekom het.
Dit lyk asof Kalundu taamlik skielik met Blackburn vervang is, maar betrekkinge
tussen die intrekkende Nguni en die gevestigde Kalundu-boeregemeenskappe moet
nog nagevors word. Taalstudies toon dat moderne Zulu oorblyfsels van die Kalundu-taal
bevat. Dit lyk asof Kalundu ’n voorganger-gedaante van Shona was. Hierdie onafhanklike
bevinding strook met bewyse, soos Kalundu-keramiek, wat met die oorsprong van die
Zimbabwe-kultuur verband hou.
Nguni-terreine verskil van vroeër Kalundu-terreine. Hulle is meestal kleiner en bevat
’n dunner en meer wydverspreide laag oorblyfsels. Talle was klein woonplekkies. Die
vroegstes is naby die kus geleë. Die argeologie toon dat mense byekorfhutte van tot 5,5 m
in deursnee gebou, beeste aangehou, mossels en oesters van die rotse gepluk, en vis geëet
het. Dié het hulle waarskynlik in die riviermondings in fuike of visvywers gevang.
Omstreeks 1300 het Nguni-boere na die grasveld in die binneland begin beweeg. Hier
het hulle woonplekke met klipmure gebou. Die grasveld is nie vir bestaansboere in Afrika
ideaal nie, hoewel mense hulle vroeër vir somerweiding gebruik het, en die omgewing
dus moes geken het. Die nedersettings hier was nie bloot ’n geval van ’n hulpbron wat
meer intensief benut is nie.
Dié verhuising val met die Klein Ystyd in die laat 1200’s saam. Die hele wêreld het
kouer geword: die jaarringe van ’n geelhoutboom wat in 1916 by Howick afgekap is,
toon dat groei in die 1300’s vir ’n veel langer tydperk veel stadiger as in die hele tweede
millennium n.C. was. Landboubedrywighede sou ook ingekort gewees het. Die gevolglike
krisis het bes moontlik in geweld uitgeloop omdat boere om al hoe minder hulpbronne
meegeding het. Die ligging van die vroegste grasveldterreine dui hierop. Hulle is op
verdedigbare steil koppies of uitlopers gebou – dikwels ver van water of bewerkbare
grond af. ’n Mens kan spanning oplos deur daarvan weg te trek, dus was dié maatskaplike
druk waarskynlik die dryfveer vir Nguni-boere om die grasveld in te vaar en op minder
ideale plekke te gaan woon.
Sommige boere – tans die Fokeng – het die platorand oorgesteek en in die 1400’s en
1500’s op grasveld diep in die binneland noord en suid van die Vaalrivier gaan woon. Hulle
is lank reeds Sothosprekend, maar argeologiese getuienis toon dat hulle aanvanklik Nguni
was. Die Fokeng het eers by die Ntsuanatsatsi-heuwel in die huidige Noordoos-Vrystaat
gewoon, en verskil van ander Sotho-Tswana-groepe, met keramiek wat aan die Nguni se
Blackburn-styl verwant is. Die sendeling Ellenberger meld ook hul eiesoortigheid met
sy bewering dat die Sothosprekende Kwena, wat waarskynlik omstreeks die middel van
die 1600’s na suid van die Vaalrivier verhuis het, die Fokeng se dialek, gewoontes en
kleredrag aanvaar het.
Die Kwena se mondelinge tradisies laat blyk dat hulle vroeg by Ntsuanatsatsi, die
oorsprongplek, met die Fokeng gemeng het, maar ’n mens kom nie in die keramiek dit
agter nie. Met dié tradisies probeer die Kwena waarskynlik om hul besetting van Fokeng-

links bo: Klipmure wat tussen 1300 en 1650
deur Ngunisprekers gebou is in wat eens
grasvelde in KwaZulu-Natal was.
regs bo: Dié klipmure was eens verskeie

vee-omheinings in die middel van ’n Ngunihuishouding naby die huidige Babanango in
KwaZulu-Natal. Die huishouding was deel
van ’n Khumalo-hoofmanskap in die laat
1700’s.
oorkant: Hierdie goue renoster was 700
jaar lank in ’n koninklike graf bo-op die
Mapungubwe-heuwel en is eers in 1933
opgegrawe. Dis die bekendste van die goue
artefakte wat in Suider-Afrika gekry is, en
die enigste volledige dier. (Talle fragmente
van ﬁguurtjies met bladgoud is gevind, maar
dit is die enigste volledige dier.)
Die renoster is effens langer as 15 cm. Die
lyf het ’n kern van hout, en is bedek deur
twee velle bladgoud wat met piepklein goue
spykertjies vasgehou word. Die stert is van
soliede goud, die horing van bladgoud en die
oë is spykers met ronde koppe. Dit word in
die Mapungubwe-museum in Pretoria
uitgestal.
Suid-Afrika het die goue renoster as
simbool van die Orde van Mapungubwe
aanvaar. Die regering ken dit vir
uitsonderlike prestasies toe, en Nelson
Mandela was die eerste ontvanger daarvan.
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links: Die oorblyfsels van die vloer van
’n huis wat die Westelike Sotho-Tswana
omstreeks 1500–1600 naby die huidige
Thabazimbi in Limpopo gebou het. Daar
is ’n holte in die middel van die vloer wat
as vuurherd gebruik is, en daaragter is ’n
verhewe bêreplek.
middel: So sou ’n kookplek tussen 1700

en 1840 gelyk het. Dié een is ’n rekonstruksie
van ’n Westelike Sotho-Tswana-terrein by
Suikerbosrand in Gauteng.
regs: ’n Klipmuur by Molokwane in die
provinsie Noordwes van naby. Dit staan nou
nog nadat mense van ’n Kwena-hoofmanskap
(’n Westelike Sotho-Tswana-groep) dit in die
laat 1700’s of vroeë 1800’s gebou het.

grond te regverdig. Teen die 1900’s was die Fokeng die “mense van die dou”. Hulle het
verbrokkel en was sonder politieke ambisie, maar is steeds as “Eerstes” geëer.
Argeologiese oorblyfsels in KwaZulu-Natal wat na tussen 1300 en 1650 teruggevoer
kan word, sluit hutvloere, graanhouer-platforms, meulstene en vee-reste in. Die oorblyfsels strook met beskrywings van woonplekke deur Portugese skipbreukelinge in die
1500’s: “. . . enkele huise rondom ’n veekraal waarin daar omtrent honderd koeie en
honderd-en-twintig baie groot skape is . . . ’n Ou man en sy seuns en kleinseuns woon
hier.” Die Portugese meld kos soos dikmelk, bier, brood en vis (langs die kus).
In die eeue daarna was verskeie terugslae die aansporing vir ’n reeks ongekoördineerde
noordwestelike verskuiwings deur klein groepies tot anderkant die platorand. Die Phetla,
Polane en Phuti – splinters van die Zizi van die Thukela-kom – het die uKhahlambaDrakensberg van 1600 af oorgesteek. Volgens oorlewering was dit by minstens een
geleentheid om aan spanning te ontsnap. Woonplekke in die Caledon-vallei en naby die
huidige Winburg in die Vrystaat wat aan dié van die Nguni herinner, is dalk ’n gevolg van
dié verhuisings. Al die groepe het teen die 1800’s ’n soort Sotho gepraat.
Noord van die Vaalrivier het Ngunisprekendes gebiede binnegedring waar Sothogemeenskappe gewoon het, en die Waterberg van die vroeë 1600’s af bereik. Ander Ngunigemeenskappe het die platorand in Mpumalanga bereik, waar hulle as die Koni (= Nguni
in Sotho) bekend geword het. Omstreeks 1700 het die voorsate van die Noord- en SuidNdebele hulle noord van die Vaalrivier gevestig. Dié verhuising het saamgeval met die
hoogtepunt van die Klein Ystyd, wat wêreldwyd strawwe klimaatstoestande meegebring
het. Verskillende woonplek-patrone en aansprake op herkoms skep ’n verband tussen
onderskeidelik die Noord- en Suid-Ndebele met ’n oorsprong in Noord-KwaZulu-Natal
en die Thukela-kom. As gevolg van verskuiwings en interaksie het verskeie Ngunigemeenskappe “ver-Sotho”, of anders is hulle sterk deur die Venda beïnvloed. Ander het
’n Nguni-identiteit behou.
In die 1700’s het internasionale handel as ’n maatskaplike invloed sterk toegeneem.
Beheer oor handelswelvaart was ’n sleutelfaktor in die ontwikkeling van meer as een groot,
gesentraliseerde Noord-Nguni-bestel, net soos 800 jaar vroeër in die Limpopo-vallei.
Die Sotho-Tswana
Die eerste erdewerk in Suid-Afrika wat met die Sotho-Tswana verband hou, word Icon
genoem en dateer uit tussen 1300 en 1500. Soos met die Nguni dui volkekundige en
taalkundige gegewens op ’n oorsprong in Oos-Afrika vir Sotho-Tswana-sprekendes – in dié
geval in die huidige Tanzanië. Die vroegste Sotho-Tswana was in die noordelike dele van
Suid-Afrika gekonsentreer. Teen 1500 het hulle na die suide en weste uitgebrei en in drie
duidelike groepe verdeel. Die groepe word aan die hand van keramiekstyle omskryf.
Daar is ’n sterk verband tussen dié keramiekstyle en die onderskeie takke van die
Sotho-Tswana. Die Westelike Sotho-Tswana, wat noord van die Waterberg en wes tot by
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die Limpopo woon, hou met die Hurutshe- en Kwena-tak verband, terwyl ’n suidwestelike groep (in die Magaliesberg en suid tot by die Vaalrivier) met die Rolong- en
Thlaping-tak verbind word. Daar is ’n noordwestelike groep in Botswana en Suid-Afrika
se noordwestelike streke, maar ons ken nog nie die meer onlangse geskiedenis van dié
groep nie. Die Suid-Sotho-Tswana-groep, wat ons met die Fokeng verbind, het ’n Ngunioorsprong. Elke Sotho-Tswana-tak maak op ’n aparte oorsprong aanspraak (dit word deur
dié keramiek-groepe verteenwoordig), en dus het die Icon-fase van Sotho-Tswananedersetting in Suid-Afrika geen mondelinge tradisie nie.
Fokeng-gemeenskappe het noord, wes en suid van die Ntsuanatsatsi-gebied beweeg.
Teen die 1600’s het hulle die Caledon-vallei bereik. Die Phetla het toe reeds daar gewoon.
Noord van die Vaalrivier het hulle met die Suidwestelike en toe die Westelike Sotho in
aanraking gekom. In die 1600’s het botsings oor beperkte hulpbronne in die Waterberg
skynbaar onmin meegebring – in dié geval tussen Ngunisprekendes en gemengde groepe
Fokeng en Westelike Sotho-Tswana-mense. Voor 1700 het sommige Westelike SothoTswana-mense, onder meer Kwena-gemeenskappe, suid oor die Vaalrivier tot in die
Fokeng-gebied beweeg. As gevolg van dié kontak en akkulturasie het die Fokeng Sotho
geword. In die Vrystaat het feitlik almal van hulle verdwyn. Mense uit elke groep het
kenmerkende woonplekke met klipmure gebou. ’n Mens kan aanvaar dat dié woonplekke
kenmerke van hul vorige nedersettings van hout met rietdakke weerspieël. Omdat die
nedersettings verskillend georganiseer is, help dit argeoloë (net soos die keramiek) om
na te speur hoe groepe van plek na plek beweeg het, en watter bande hulle gesmee
het. Dis duidelik dat die klimaatswisseling van die Klein Ystyd minstens deels nuwe
nedersettings en botsings meegebring het. Danksy ’n beter klimaat ná 1700 kon die
Suidwestelike Sotho-Tswana byvoorbeeld suid van die Vaalrivier op die westelike rande
van die Fokeng-Kwena se gebied gaan woon.
Van 1750 af het al hoe meer handel en koloniale uitbreiding die Sotho-Tswanasamelewings sterker beïnvloed. Weens mededinging om en botsings oor hulpbronne moes
sommige stamme oplaas in groot verdedigingsnedersettings soos Molokwane, Kadishwene
en Dithakong “inplof”. In die vroeë 1800’s het 10 000 mense of meer hier gewoon.
Venda-oorspronge
Omstreeks 1300 het leiers van Mapungubwe en hul volgelinge noord van die Soutpansberg
gaan woon. Die berge is ryk aan metaalerts, goeie grond en weiveld, en destyds sou daar
volop wild gewees het, veral olifante. Klaarblyklik het dié hulpbronne die Mapungubwemense gelok, en hulle het ná die ineenstorting van die Mapungubwe-staat daar aangebly.
Gemeenskappe wat ’n verwantskap met die Kalundu-tradisie gehad het, het suid, en
verder oos aan die noordekant, gewoon. Daar is argeologiese bewyse van wisselwerking
tussen noord en suid, maar die berg was ’n betreklik sterk etniese en ekonomiese grens
wat die elite van Mapungubwe en die gemeenskappe teen die suidelike hellings geskei
mense van die tweede millennium
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het. Dié skerp skeiding het steeds bestaan toe vroeë Sotho-Tswana-mense omstreeks
1350 in die suide kom woon het. Dit lyk asof hulle die bestaande Kalundu-mense hier
betreklik gou geabsorbeer het.
Paleise met klipmure in die Khami-styl is van 1450 suid van die Soutpansberg gebou.
Die terreine is dalk ’n suidwaartse uitbreiding van die Khami-staat, of gebou deur Khamileiers wat van die Khami-staat onafhanklik wou wees. Die gebied was in elk geval gou
onder beheer van Khami-dinastieë wat die Mapungubwe-elite vervang het. Die Khamileiers het bande met handelaars oor die Indiese Oseaan gesmee en ivoor, goud en koper
uitgevoer. Die berggrens tussen die Shona en Sotho het vervaag, want Sothosprekendes
het al hoe meer ook begin handel dryf, en Sotho-terreine is na die noorde gevestig. Sulke
interaksie moes huwelike tussen Kalanga- en Sothosprekendes ingesluit het, en in die
1500’s was ’n gemengde Kalanga/Sotho-keramiekstyl (Tavhatshena) ’n gevolg daarvan.
Dié styl val met die ontwikkeling van die Venda-taal saam. Taalkundig gesproke het
Venda ’n Kalanga-agtige grammatika en fonologie, maar die woordeskat kom meer met
Sotho ooreen. Venda het op Sotho-blyplekke ontwikkel. Die verspreiding van die Vendaerdewerkstyl toon dat die taal teen 1650 orals in die Soutpansberg gepraat is.
Die Khami-gebied in Suidwes-Zimbabwe het in die middel 1600’s ’n burgeroorlog
beleef, en verskeie kleinskaalse leiers het hierna te voorskyn getree. Die beroemde
Rozvi-leier Changamire Dombolakonachingwango het hulle omstreeks 1680 verslaan en
herenig. Weens ’n opvolgingsgeskil ná sy dood in die 1690’s het die Singo van die Rozvi
afgestig en Venda-gemeenskappe in die Soutpansberg binnegeval en verenig. Hulle het
by Dzata ’n hoofstad gevestig (dié is van donkerblou klip gebou) en Venda geword deur
hul verowerde onderdane se taal te aanvaar.
D I E HAN D E LSTE LS E L OOR D I E I N D I E S E OS EAAN H E E N

Ruilverhoudings was ’n hegte deel van die
lewe vandat Afrika-boere die eerste maal
gevestig geraak het. Die belangrikste uitruiling was ’n eggenote vir beeste. Ruiltransaksies vir stoﬂike goedere was minder
belangrik. Daar is min tekens hiervan in die
eerste millennium n.C. omdat die graslande
waar mense geleef het, betreklik eenselwige hulpbronne opgelewer het. Nogtans
is dit duidelik dat stoﬂike goedere (en waarskynlik ook ander items wat al lank vergaan
het) oor ruimtelike en maatskaplike grense
heen geruil is.
Toe mense op die graslande gaan woon
het, was ’n ongelyker verspreiding van hulpbronne hul voorland. Hulle moes met klip
bou, mis as brandstof gebruik en skoffels
en ander metaal-items van gebiede met baie
hout en erts kry. Belangrike ruilverhoudings
is gesluit en oor veel groter gebiede uitgebrei. Dit het ’n wisselwerking oor maatskaplike grense heen laat plaasvind. Dit het
terselfdertyd ook geleenthede vir uitbuiting
geskep.
Handel met buitelanders het dieselfde
uitwerking gehad, maar nuwe waardevolle
hulpbronne bygevoeg (goud, tin, tekstiel,
krale, geelkoper), en mense met nuwe oë
na oues (ivoor, beeste, mense) laat kyk.
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Suid-Afrika het in die Limpopo-vallei die
eerste maal by buitelandse handelsnetwerke ingeskakel – waarskynlik met Indonesiërs. ’n Aanval deur Indonesiese rowers op handelsposte in Sofala omstreeks
945-946 het dié handel ’n knou gegee. Dit
lyk asof Swahili-, Arabiese en Indiese handelaars gehelp het om die handel te laat
herleef, want in die tyd van K2 en Mapungubwe was hulle die belangrikste handelaars. Die verspreiding van tuinrollerkrale
en ander handelsware toon dat Schroda,
K2 en Mapungubwe die middelpunte van
groot ruilnetwerke was. Die Limpopo-vallei
het byvoorbeeld danksy handel met ysterryk gebiede in die huidige Botswana yster
gekry.
Ná ’n klemverskuiwing van Mapungubwe
na Groot Zimbabwe in omstreeks 1300 het
buitelandse handel die mense suid van die
Limpopo veel minder beïnvloed. Toe die
Khami Groot Zimbabwe ongeveer 150 jaar
later opvolg, het Suid-Afrika weer deel van
die stelsel van internasionale handel geword. Khami-leiers in die Soutpansberg het
markte aan die kus besoek om ivoor, koper
en goud te verruil. Verder wes, in die Rooiberg-streek, het metaalwerkers tin aan die
Khami-staat gelewer.

Portugese handelaars was ná 1500
deel van die handelstelsel oor die Indiese
Oseaan heen. In Suider-Afrika het hulle
hoofsaaklik op die Shona-gebied gekonsentreer, maar het ook internasionale handel na Delagoabaai se hinterland gebring.
Invoer het vroeg reeds ’n invloed gehad.
Argeologiese en skriftelike getuienis dui
daarop dat Nguni-boere in die Thukela-vallei
ongeveer 400 km suid van Delagoabaai in
die 1590's tekstiel en ingevoerde geelkoper wou hê.
In ongeveer dié tyd het die Portugese opgelet dat politieke entiteite suid van Delagoabaai groter geword het. Dis moontlik
dat selfs destyds se beperkte handel in dié
baai sommige stamme laat groei het. Nuwe
navorsing in die Thabazimbi-streek diep in
die binneland toon dat die Westelike SothoTswana teen die 1600's mielies verbou het.
Mielies kom uit Amerika, en die Portugese
het dit na Afrika gebring. Sulke vroeë verbouing naby Thabazimbi kan feitlik seker met
handel in tin verbind word. Later is mielies
meer wydverspreid in die ooste van SuidAfrika verbou, en die droogtejare van omstreeks 1800 het tot politieke en maatskaplike wanorde bygedra.

Die Singo het steeds met die buiteland handel gedryf, maar weens ’n nuwe dinamiek
in die buitelandse handelsroetes vanaf omstreeks 1700 het Singo-beheer oor die Ooskushandel geleidelik verswak. Delagoabaai en Natal-baai het as toegangspunte tot die binneland al hoe belangriker geword, en dit het ander mense die kans gegee om handelsweelde
te beheer en te benut. Die Venda-bestel het dus versplinter.

Die ontstaan van swart politieke gemeenskappe
Die volksverskuiwings in Suider-Afrika oor eeue heen word in ouer geskiedenisboeke
gewoonlik “Bantoe-migrasies” genoem. Hulle is op kaarte met dik swart pyle aangedui om die
rigting van “roetes” te toon. Natuurlik was daar migrasies in die sin van doelbewus gemotiveerde
woonplek-verwisselings, maar dit is ’n swak beskrywing van die proses waardeur die grootste
deel van Suider-Afrika bevolk is deur mense wat verwante Bantoetale gepraat het.
Migrasie impliseer vinnige beweging, maar die argeologiese getuienis toon dat Bantoesprekendes oor eeue heen geleidelik deur Suider-Afrika versprei het. Migrasie impliseer ook
nomadiese en ankerlose swerftogte, maar dit strook nie met die sterk verbintenis wat Ystertydmense met hul woonplekke getoon het nie. Laastens impliseer migrasie die bewoning
van een plek deur ’n omskrewe groep mense, maar in Suider-Afrika was die verspreiding van
sommiges nie noodwendig ten koste van die verplasing van ander nie.
’n Historiese perspektief toon dat twee duidelike en teenstrydige prosesse die vroeë geskiedenis van die Ystertyd in Suider-Afrika beïnvloed het – segmentering en differensiëring.
Ons noem die proses waardeur een groep in twee of meer verdeel, segmentering. In ’n
huishouding het dit gebeur wanneer die seuns grootgeword en elders hul eie huishoudings
gaan vestig het. ’n Tekort aan natuurlike hulpbronne het nedersettings laat verbrokkel, al
was hulle steeds deur verwantskap en sentiment met die oorspronklike huishouding verbind.
Dié soort segmentering was dus ’n deurlopende natuurlike proses, en ’n gevolg van die
ewigdurende menslike siklus van voortplanting en groei.

Swart kultuurgroepe in Suider-Afrika
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Ons noem die proses waardeur bepaalde individue politieke, maatskaplike en ekonomies
mag oor ander bekom, differensiëring.

Segmentering
Segmentering impliseer die skeiding van groepe wat van ’n gemeenskaplike voorsaat of
oorsprong afstam. Dié segmentering kan in die volgende omstandighede plaasvind:
• Wanneer die seuns in ’n huishouding hul eie huishouding vestig. Dikwels het verskeie
mans van dieselfde ouderdomsgroep (amabutho in die Nguni-tale en swana mephato
in Sotho) onder ’n sterk man of jong hoofman ’n nuwe woonplek gestig.
• Wanneer omgewingsverval en/of oorbevolking, dikwels saam met uitgeputte natuurlike hulpbronne, mense gedwing het om elders bewerkbare grond, water of weiveld
te soek.
• In reaksie op handelsgeleenthede en ’n behoefte om handelsroetes te beheer.
• Wanneer ’n lank gevestigde nedersetting om veiligheidsredes agtergelaat moes word.

bo: Verwante huishoudings het ’n linie

uitgemaak wat later net danksy hul
gemeenskaplike name, lofsange of dieretotems uitgeken kon word. Die totem van
Mujaji (of Modjadji), die Reënkoningin van
die Lobedu.

Gebiedsuitbreiding was die gevolg van ’n stadige verstrooiing van klein gemeenskappies
eerder as ’n vinnige “migrasie” van groot getalle mense. Mense het nie altyd na voorheen
onbesette grond verhuis nie. Dikwels het ander mense steeds of voorheen op sulke grond
gewoon.
Segmentering het dus behels dat swakker groepe ingelyf, bondgenootskappe geskep,
of beskermingsverhoudings tussen die inkomende en bestaande gemeenskappe geskep
is. Die bewaring van rykdom in die vorm van beeste was ’n doeltreffende manier om steun
te lok, eerder as oorheersing deur ’n sterker militêre mag. Dit beteken egter nie dat daar
nooit ’n wapenstryd was nie; daar was dikwels strooptogte om vroue of vee te buit. Wrede
of outokratiese leiers is dikwels onttroon.
Differensiëring

onder: Bhaca-vroue sing en dans tydens die
seremonie van die Eerste Oes, soos deur die
kunstenaar Gerard Bhengu uitgebeeld.

34

die eerste mense

Differensiëring dui daarop hoe bepaalde individue politieke, maatskaplike en ekonomiese
beheer oor ander verkry het. In pre-koloniale samelewings het dit op drie maatskaplike
kategorieë uitgeloop – hoofmanne, gewone lede van die gemeenskap en kliënte.
In feitlik alle Suider-Afrikaanse gemeenskappe maak die woonplek die basiese maatskaplike en ekonomiese eenheid uit. Buiten in enkele uitsonderlike gevalle, soos kindsheid, was die oudste man die hoof van die woonplek. Hy het heelwat mag geniet,
onder meer op die gebied van geloof, die ekonomie en maatskaplike verhoudings. Sy
gesag is van sy genealogiese senioriteit afgelei, en die status van die ander mans in die
woonplek het ook op hul genealogiese rang gesteun. Soos kinders, het vroue ook regte en
verpligtinge gehad, maar is as ewigdurende minderjariges beskou, en het geen formele
seggenskap in die sake van die woonplek gehad nie. Hulle kon nie erf of stoﬂike goedere
van enige belang oordra nie. Hoofmanne het dieselfde werksaamhede as ’n woonplekhoof uitgevoer, maar oor ’n groter gebied.
Die woonplekhoof se ekonomiese mag en beheer was te danke aan die rykdom wat
hy van sy voorsate geërf het. Hy het seggenskap oor die toewysing van grond vir bewerking asook die vee gehad. Omdat hy bruidskat-beeste besit het, het hy maatskaplike
verhoudings soos huwelike beheer.
Verskeie verwante woonplekke het ’n afstammingslinie gevorm. Indien nodig het hulle
mekaar bygestaan en raad gegee. Ná verskeie geslagte kon ’n mens sulke bande moontlik
nog net deur middel van eenderse name, loftuitinge of (veral onder die Sotho-Tswana)
totemdiere herken. Sulke gemeenskaplike gebruike het clan-bande gebied. Clans was nie
ewe verenig nie. Daar was onder sommige clans baie sterk bande, byvoorbeeld omdat ’n
individu of familie as hoof of hoofman erken word; elders was die bande swakker omdat
nuwelinge, vreemdelinge of vlugtelinge aanvaar is. Sommige clans was dus onder beheer
van ’n sterk of erkende hoofman, maar elders het die hoofman moontlik net rituele of
geloofsbeheer uitgeoefen.
Wanneer die hoofman dus landerye toegewys, opdrag vir ’n eerste oes gegee, oorlog
gemaak of offers vir ’n oorwinning gebring het, het hy namens ’n gemeenskap van

woonplekhoofde opgetree. Daar was egter geen netjiese verband tussen clans en die
bewoning van ’n gebied nie.
Segmentering en inlywing het meegebring dat geen enkele suiwer clan of hoofmanskap op enige plek in Suid-Afrika gewoon het nie. Gevolglik het ’n hoofmanskap op
twee imperatiewe berus: lojaliteit teenoor die oorspronklike clan op ’n bepaalde plek,
en ’n behoefte om indien nodig met onverwante groepe saam te staan, byvoorbeeld vir
verdediging, reënmakery of geregtelike arbitrasie.
Die hoofman se posisie as alleenbesitter van die grond, mense en eiendom het die saad
van hiërargie en oorheersing bevat. Hoofmanne was ryker as gewone mense en het hul
magsposisies ingespan om nog ryker te word. Hulle kon meer skatplig of arbeid uit hul
volgelinge pers. Hulle kon aantygings van heksery asook erfwette inspan om burgers se
suurverdiende rykdom te steel.
Waarom is hoofmanne in die lig van sulke outoritarisme nie as tiranne verwerp nie?
Natuurlik moes hulle wette afdwing, die gemeenskap in tye van gevaar beskerm, in
hongersnood kos voorsien en die voorvadergeeste aanroep. Sulke hoofmanne moes
polities geslepe of selfs skelm wees. Nogtans moes hulle besef daar is perke aan hul
optrede, en broederlike mededinging was ook ’n bron van druk.
Voor die instelling van staande leërs omstreeks 1800 het alle hoofmanne op hul onderdane se vrywillige instemming gesteun. Hulle moes hul volgelinge dus paai. ’n Verstandige hoofman het sy mense se wil selde uitgedaag. Hy het meestal met sy mense
oorleg gepleeg en oueres se raad gevolg. Talle wrede of inhalige hoofmanne is eenvoudig
agtergelaat, of verwerp en vervang.

Die Tlhaping se pitso (openbare vergadering).
In sy joernaal van 1828 beskryf George
Thompson so ’n vergadering wat moes besluit
of hulle oorlog gaan verklaar of nie. Hy sê
almal het op ’n oopte met ’n grasheining
rondom bymekaargekom. Krygers met hul
skilde en spiese het die helfte van die sirkel
uitgemaak, en vroue, kinders en bejaarde
mans die ander helfte. Ná ’n halfuur se
gedans het die koning met sy spies na die
vyand se kant toe gewys, en die krygers het
met ’n harde sisgeluid geantwoord. Só het
hulle hul goedkeuring gegee.

Kliënte en kliëntskap
Kliënte was arm mans wat vir betaling in goedere vir ’n hoofman of ryk man gewerk
het. In pre-koloniale Afrika was dit maklik om arm te word. Iemand kon maklik deur
oorlog, siekte of natuurrampe alles verloor. Hy kon dan vee by ’n voorspoediger man
leen, ’n deel van dié vee se melk gebruik, en sy eie trop opbou deur sommige van die
kalwers te hou.
’n Mens moet kliëntskap dus nie met knegskap verwar nie. Kliëntskap was net ’n
oorgangstadium voordat ekonomiese onafhanklikheid en volle lidmaatskap van die
samelewing herwin is. Daar was egter soorte knegskap, veral onder die Tswanas waar ’n
kliënt se status blywend geword en op sy afstammelinge oorgedra is. Dit is die Botlhankastelsel genoem.
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Streeksontwikkeling en nedersetting
Die oorsprong van Bantoesprekendes het vroeë geskiedskrywers soos G.M. Theal en
G.W. Stow geboei. Hulle het aanvaar dat die volksverskuiwing as “golwe” immigrante uit
Oos- en Sentraal-Afrika plaasgevind het, en toe verdeel het om die aparte demograﬁese
patroon van Ngunisprekendes langs die suidooskus en Sotho-Tswana op die binnelandse
plato tot stand te bring.
In die vroeë 1930’s het A.T. Bryant gereken dat die Ngunisprekendes voor die opkoms
van die Zulu in stabiele en standhoudende clans geleef het, en geskiedskrywers ná hom
is vyftig jaar lank hierdeur beïnvloed. Soos hierbo aangetoon, veronderstel dié beskouing
verkeerdelik dat migrasie deur afsonderlike etniese groepe plaasgevind het, en nie deel
van ’n proses van geleidelike segmentering en verspreiding was nie.
Die oorheersing van die binneland deur die Sotho-Tswana versluier byvoorbeeld die
feit dat Ngunisprekendes voorheen hier gewoon het, soos die teenswoordige Transvaalse
Ndebele-bewoning in die gebied aan die hand doen. Die feit dat verskillende etniese
groepe kultuuraspekte aanvaar of geleen het, toon dat daar wisselwerking tussen hulle
was. Dié etniese uiteenlopendheid bring mee dat dit sinneloos is om ’n “suiwer” vorm van
’n Sotho- of Nguni-”kultuur” te soek.
Die Sotho-Tswana
Die Sotho-Tswana-hoofmanskappe van die binnelandse plato was die produk van ingewikkelde wisselwerkings tussen indringer-lyne en plaaslike groepe inwoners. Die mondelinge tradisie noem dat sowel Negroïede as Khoisan-steentydmense die vroegste
bewoners van die hoëveld was, voordat die eerste Sotho-Tswana-afstammings uit die
Magaliesberg en omgewing versprei het. Tans is die Fokeng Sothosprekend; daar is lank
geglo dat hulle die eerste Sothosprekendes op die hoëveld was, en mondelinge historici
eer hulle as die oudste Sotho’s. Onlangse argeologiese ondersoeke doen egter aan die
hand dat die Fokeng se kultuur aanvanklik Nguni was, en dat hulle van Ntsuanatsatsi
naby Frankfort in die huidige Vrystaat versprei het.
Dit lyk asof die Hurutshe van die huidige Rustenburg-Marico-distrik die eerste prominente Sotho-Tswana-afstamming was. Teen 1750 is hulle as die “senior stam van die
Bechuana” aanvaar, en het hulle in seremonies rituele respek ontvang. ’n Skeuring in die
Hurutshe het die Kwena-afstamming veroorsaak, en dié het later in die Ngwaketse- en
Ngwato-afstammings en die Kgatlas onderverdeel.
’n Derde afstammings-groep, die Rolong, is hierdeur geskep. Hulle het by die Madikwerivier gaan woon, maar is omstreeks 1600 deur die Hurutshe verplaas en het na suid van
die Moloporivier verhuis. Hulle verwante en soms ondergeskiktes, die Tlhaping, het effens
suid gaan woon, naby die huidige Kudumane (Kuruman).
Ná 1750 het verskeie ondergeskikte hoofmanskappe probeer om die Hurutshe se oorheersing af te skud. Mondelinge oorlewering dui op al hoe meer konﬂik tussen bykans al
die hoofmanskappe in die sentrale/westelike hoëveld teen die einde van dié eeu, bykans
almal onder “kryger”-hoofmanne. Die Fokeng onder Sekete, en die Thethe, het eers met

SOTHO - TSWANA
FOKE NG

(eerste en oudste Sotho-groep)

bo: Beenversierings van die Ngwato (’n

Tswana-groep), soos deur Andrew Smith
geteken.
oorkant: Daar is oorgenoeg bewyse van
handel in pre-koloniale tye oral in SuiderAfrika. Een van die vroegste handelsitems
was dagga, wat hier deur ’n groep gerook
word.

36

die eerste mense

H U R UTS H E

(senior stam van die Bechuana)
KGATLA

TLOKWA PE D I TAU NG

KWE NA

ROLONG

NGWATO NGWAKETS E

TLHAPI NG

VROEË HAN D E L

die Tlokwa en toe met die Kgatla ba Kgafela slaags geraak. Die Kwena ba Magopa onder
More het ook met die Kgatla gebots. Intussen het die Pedi onder Thulare uit hul vesting
in die Leoluberge hulle op die hoëveld laat geld en hier ’n vesting geskep. Dié botsings
was die gevolg of moontlik die oorsaak van al hoe meer veestrooptogte, ontvoerings van
vroue en ander gevangenes en mededinging om handel. Die omvang van dié handel is
goed in die historiese en argeologiese rekord vasgevang. Die belangrikste handelsroetes
was van Maputo in die ooste noordwes na die Okavango en Sentraal-Namibië, en suid
langs die Oranjerivier.
Verskeie unieke Sotho-Tswana-kenmerke staan uit. Hul woonplekke was groot dorpe
wat hoofsaaklik van klip gebou is. Sommiges het tot 15 000 inwoners gehad. Die dorpe is
in “wyke” verdeel, met wykshoofde wat outonome beheer oor plaaslike sake uitgeoefen
het. Jong mans het die vee by buiteposte opgepas. Vroue en meisies het die inwoners van
landbouprodukte voorsien. Hulle was in ’n eindelose siklus van werk vasgevang, en die
eerste sendelinge het hulle met “pakdiere” vergelyk.
In vergelyking met die Ngunisprekendes het Sotho-Tswana-hoofmanne meer op die
wykshoofde gesteun. Dié het as tussengangers tussen die opperhoof en sy onderdane
opgetree. Dit verklaar moontlik die belangrike rol van die pitso of openbare vergadering
van hoofde van huishoudings wat belangrike besluite bekragtig het.

As ’n mens Afrikane bestaansboere noem,
wek dit die indruk dat hulle min handelsbelange buiten ’n mielieland en veekraal gehad het. Daar is egter volop bewyse van
handelsroetes orals op die vasteland in die
pre-koloniale tyd. Die dryfkragte was die ongelyke verspreiding van minerale in SuiderAfrika, en ’n vraag na vee onder die metaalbewerkers. ’n Vraag na tabak en dagga
onder die Khoisan, wat nie akkerbouers was
nie, het ook ’n vraag na ruilgoedere geskep.
Die Hurutshe en Kwena van die Rustenburg-Marico-gebied het yster en koper ontgin. Die Khoi-Khoi van die Oranjerivier en
Groot-Karoo het dit van die “Briekwa” of
“Bok-mense” (die Thlaping en Fokeng van
die suidelike hoëveld) gekry en na die Xhosa
en Thembu van die Oos-Kaap geneem. Dié
was altyd gretig om metaal te bekom. Van
die noordooste het die yster- en kopermyne
van Musina, Venda en Phalaborwa die OosTransvaal- en trans-Limpopo-streek bedien.
Die Lemba en Tsonga van Delagoabaai het
die meeste van dié handel onderneem.
Langs die Oranjerivier was die ruilpryse
soos volg: ’n vers was agt spiese, ’n byl, ’n
els, ’n klein sakkie tabak en ’n klein sakkie
dagga werd, maar ’n os of bul was net vyf
spiese en “al die ander dinge soos vir ’n
vers” werd.

Die Nguni
Die vroegste Ngunisprekendes het waarskynlik in talle klein, outonome gemeenskappies
gewoon. Daar was beter natuurlike hulpbronne in die kusstrook as in die binneland, sodat
veeboerdery én akkerbou moontlik was. Die mense kon dus in verspreide gemeenskappe
woon waar die hoof van die huishouding die oppergesag was. Daar was egter, soos reeds

NG U N I
NOOR D - NG U N I

冧

SU I D - NG U N I
XHOSA

TH E M B U

M PON DO

M PON DOM I S E

MTH ETWA
B H E LE

Suid-Nguni-clans het voor 1600 begin uitbrei en naburige clans ingelyf. Die Thembu-, Mpondo-, Mpondomise- en Xhosa-koninkryke is
tot stand gebring en was goed gevestig teen die 1660’s. Die meerderheid van die Suid-Nguni het nooit aan ’n gesentraliseerde koninkryk behoort nie, en hulle het met die Khoi-Khoi ondertrou en die
besnydenis behou.

N DWAN DWE
NGWAN E

H LU B I

QWAB E

Z U LU

CH U N U

KH U MALO
TH E M B U

Dié koninkryke het later as dié van die Suid-Nguni tot stand gekom
(omstreeks 1810). Die meerderheid van die Noord-Nguni is by die
Zulu-koninkryk tussen die Phongolo- en Thukelarivier ingelyf. Hulle het
die besnydenis afgeskaf. Swart mense van die Kaapkolonie is Xhosa
genoem, selfs al was hulle Mpondo of Thembu, en mense van Natal is
as Zulu omskryf, selfs al was hulle Hlubi of Bhele.
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’n Rolong-man

’n Xhosa-vrou

aangedui, huweliksverwantskappe met ander familiegroepe, en hoofmanbande met ’n
breër gemeenskap.
Hoe het dit dan gekom dat die Ngunisprekendes afsonderlike Zulu-, Swazi-, Mpondo,
Thembu- en Xhosa-koninkryke geword het? Eerstens: die onderskeid wat tans tussen die
Xhosa en Zulu getref word, het geen kultuur- of geskiedenisgrondslag. Dit kom uit die
koloniale grensskeiding tussen die Kaap- en Natal-kolonie. Albei groepe praat wesenlik
dieselfde taal, en hul gewoontes is eenders, maar die historiese ervarings in die Noorde
was effens anders as dié in die Suide. Die meeste Noordelike Ngunisprekers het deel van
die Zulu-koninkryk geword, waar besnydenis afgeskaf is. Die meeste Suidelikes was nooit
deel van ’n sterk gesentraliseerde koninkryk nie, het met Khoi-Khoi ondertrou en het besnydenis behou. Later is Afrikane van die Kaapkolonie wat in Johannesburg gaan werk
het, Xhosa genoem, al was hulle eintlik Mpondo of Thembu; Afrikane van Natal wat in
Johannesburg gewerk het, is Zulu genoem, al was hulle eintlik Hlubi of Bhele, en al het
hul voorvaders dapper teen Shaka geveg.
As gevolg van die politieke transformasie wat met Shaka verbind word (hy het van 1818
tot 1828 regeer), het die Zulu-koninkryk oplaas die gebied tussen die Phongolo- en
Thukelarivier beheer. Die verskillende hoofmanskappe in dié streek en daarbuite is by die
Zulu-koninkryk ingelyf. Onder die Suid-Nguni het dinge egter anders verloop. Vir onbekende redes het bepaalde clans van die Suid-Nguni voor 1600 hul mag begin uitbrei. Hulle
het naburige clans onderwerp en ingelyf. Tshawe het die Xhosa-koninkryk geskep deur die
Cirha- en Jwarha-clans te verslaan. Sy nakomelinge het die koninkryk uitgebrei deur in nuwe
gebiede te gaan woon en die bestaande inwoners onder beheer van die amaTshawe te bring.
Dié uitbreiding was steeds aan die gang toe die Xhosa hulle in die 1770’s in die Kaapse
koloniste vasloop. Oos van die Keirivier het die Hala-, Nyawuza- en Majole-clans onderskeidelik die Tyhembu-, Mpondo- en Mpondomise-koninkryke geskep. Dié koninkryke
dateer moontlik van voor die Xhosa. Al die Suid-Nguni-koninkryke het beslis 150 jaar voor
die opkoms van die Mthethwa of Ndwandwe in die 1810’s in die huidige KwaZulu-Natal
bestaan. Hulle was omvangryk maar swak. Die stigters se erfgename kon junior hoofde nie
dissiplineer of wedywering binne die koninklike afstamming stuit nie. Gewone lede van die
gemeenskap het hoofmanne se eise maklik omseil deur aan ’n ander hoofman trou te sweer.
Die Venda

Somi, ’n Pondo

Tot onlangs is daar geglo die Venda-koninkryk het ’n Shona-oorsprong en dat sy mense
omstreeks 1700 met die migrasie van die Singo-clan (’n afdeling van die Changamire Rozwi
van Zimbabwe) oor die Limpoporivier na Suid-Afrika gekom het. Onlangse navorsing toon
dat ’n Venda-groep met sy eie geloof, kultuur, taal en maatskaplike organisasie reeds voor
die Singo bestaan het. Dié vroeë proto-Venda is in die Thovelo-staat georganiseer, en het
bestaan uit verskeie etniese groepe, onder meer die Ngona, die Mbedzi en enkele Singogroepe wat ouer as die Shona is. Hulle het met klip gebou, goud, koper en tin gedelf en
vir ivoor gejag. Dié het hulle met die Lemba verruil.
Die Singo het deur hul krygerhoofman Dimbanyika die Venda-staat oplaas oorheers.
Sy seun, Popi, het probeer om die belangrikste kenmerke van die Changamire-koninkryk
te herskep. Hy het die naam Thoho-ya-Ndou (Kop van die Olifant) aanvaar, en het die
sterkste Venda-heerser geword. Weens broederlike mededinging het die Venda ná sy
dood in die huis van Ramabulana en dié van Tshivase verdeel.
Die Lobedu en Tsonga

’n Zulu-man
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die eerste mense

Die Lobedu woon noord van die huidige Tzaneen. Na oorlewering het Dzugudini, die
dogter van ’n Shona-hoofman, die koninkryk gestig, maar ’n proto-Lobedu-gemeenskap
het moontlik voor haar koms bestaan. Daar was ’n tydperk van burgerstryd toe koning
Mugodo voor 1800 regeer het, en sy dogter Mujaji het hom vervang. Daarna is die
Lobedu deur koninginne regeer. Dié koninginne se mag berus op hul rol in die Lobedureënkultus en “vrou-uitruilings” waardeur hulle vroue aan verskillende distrikshoofde
toewys en hulle dus deur ’n ingewikkelde stelsel van onderdanigheid saamsnoer.
Die vroegste tradisies van die Tsonga-handelaars plaas hulle in Delagoabaai se hinterland, en doen aan die hand dat hulle allerlei oorspronge het, onder meer Shona- en Sotho-

invloede. Hulle word verbind met die tradisies van die Kwena-Pedi, wat reeds in die 17de
eeu by die baai gewoon het. Die Portugese het aangeteken dat daar langs die kus ’n groot
Tembe-koninkryk was wat tot 500 km die binneland in gestrek het. Hulle het ver met die
Limpopo- en Nkomatirivier op handel gedryf en het goud, yster, koper, ivoor, horings,
tekstiel en pelse geruil.
Die Venda, Sotho en Portugese was hul handelsvennote. Die Maputo-afstamming het
omstreeks 1750 by Delagoabaai die mag in hande gehad. Teen die 1780’s het ses of sewe
bote elke jaar met die Nkomati- en Maputorivier af by Delagoabaai aangekom. Vroeg
in die 19de eeu het Tsonga-handelaars na berig word tot so ver wes as die Hurutshe se
hoofstad naby die huidige Zeerust handel gedryf.
Die hoofmanne word sterker
Van omstreeks die middel van die 18de eeu het gebeure in Suider-Afrika só verloop dat
die hoofmanne sterker geword het. Weens oorbevolking het dit al moeiliker geword om
geskikte woonplek te kry. Daar was sterker mededinging om hulpbronne, en gewone
burgers was gewilliger om hulle aan hoofmanne te onderwerp wat hul bestaan sou kon
waarborg. Voorts het die nuwe produkte waarmee daar ná 1750 in Delagoabaai handel
gedryf is, hulle nuwe geleenthede vir begunstiging gebied, en ook nuwe aansporings om
hul gebiede uit te brei.
Sulke druk was veral in die noorde van die huidige KwaZulu-Natal sterk. Dit het oplaas
die opkoms van die Zulu-koninkryk onder Shaka meegebring, en daarmee saam die
verstrooiingstydperk wat ons die Difaqane of Mfecane noem (kyk p. 124).

D I E KOPE R MYN E VAN M US I NA

Die volgende Sotho-teks deur M.F. Mamedi
is in die 1930's deur N.J. van Warmelo opgeteken. Dit vertel die verhaal van hoe ’n
Tsonga-groep by Musina koper begin ontgin het.
Die Musina-mense het van die ooste na
Phalaborwa gekom . . . Toe sê hulle: “Jongmense, gaan soek orals na ’n plek waar
daar koper is . . .” Toe kry Nkopetsekwa se
mense dit by Groot Musina; hulle gaan toe
verder en maak ’n myn by Mpedi, en toe
maak hulle nog ’n myn by Klein-Mpedi; ’n
ander heuwel.
Die Musina-mense het hamers en breekysters en blaasbalke met hulle saamgebring. Die breekysters was om mee te
grawe, en is gemaak van ’n stuk yster wat
by die punt van ’n dik stok ingesteek is. Die
blaasbalke was van beesvel of ’n wildsbok
se vel. Hulle het ook baie lang toue van
leer gevleg wat nie gebreek het nie. Toe
het hulle ’n groot mandjie gemaak en die
toue daaraan vasgemaak. Die seuns van
Musina het daarin geklim en in die skag afgesak. Daar het hulle die koper ontgin met
die lig van kerse wat van die blare van die
mokxote-boom gemaak is . . . Destyds het
geen meisie of jeugdige of man of vrou tuis
gebly nie. Die meisies het die blare van die
mopaniebome bymekaar gemaak om die
vure te maak . . .
Toe hulle die koper ontgin het, het hulle
die erts in impala-, buffel- of wildebeesvelle boontoe gebring. Die koper is as
klippe of stof uitgehaal. Hulle het die klippe
met hamers stukkend gekap en in wanmandjies gesit. Hulle het dit gewas en die
stof laat wegwaai. Net die koper het agtergebly, en hulle het dit in smeltkroese
gesit en dit verhit . . .
Ná die verdeling kon elkeen sy deel
verkoop . . . maar hulle het die vee nie gehou nie. Hulle het die diere geslag vir die
jong mans wat die harde werk gedoen en
elke dag vleis geëet het.

bo: Mujaji IV op haar troon. Sedert Mujaji I haar vader, koning Mugodo, voor 1800
opgevolg het, word die Lobedu deur vroue regeer.
oorkant: Die Duitse volkekundige Gustav Fritsch het van 1863 tot 1866 deur Suid-

Afrika gereis. Hy het oor die inheemse mense geskryf en talle gedetailleerde portretfoto’s
geneem van die mense wat hy teëgekom het, waarvan vier hier afgedruk word.
die ontstaan van swart politieke gemeenskap pe
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