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'n Parergonale blik op transrnissie en verandering van Batswana bou- en
muurkuns
Die sentrale saak waaroor hierdie studie gaan kan soos volg geformuleer
word, naamlik: Hoe kan transmissie en verandering van Batswana bou- en
muurkuns in Noordwes deur 'n intrinsieke parergonale aanpak oopgedek en
gei'nterpreteer word?
Transmissie en verandering van die Batswana bou- en rnuurkuns bied
belangrike parameters vir die ontwikkeling van 'n Afrikavolk in 'n postmoderne
samelewingskonsep. Hierdie insigte is van belang vir 'n parergonale begrip
vir noodsaaklike veranderinge in die multi-kulturele opset van Suid-Afrika.
Die konsep van woonplek is vir die mens van sentrale belang. Dit is die
ruimte waarin hy leef en sy lewensiklus voltooi.

Die lewensruimte word

be'invloed deur die prosesse van transmissie en verandering wat noodsaaklik
is vir groei en vooruitgang.
Noordwes se Batswana-boukuns en muurkuns kan nie in isolasie van sy
sosiokulturele en historiese verlede gesien word nie, want dit verskaf 'n
spesifieke raamwerk met 'n vasgestelde oogpunt om na realiteite soos
transmissie en verandering te kyk, 'n raamwerk om persepsies van die
bedekte of parergonale te kan ontbloot. Die ontbloting van die parergonale
v e ~ u l'n sentrale rol by die sosiokulturele diktering van optrede by die
Batswana

Die vasgestelde raamwerk moet gekonstrueer word met 'n

agtergrondkennis van sosiokulturele en parergonale waardes soos die
kosmologie en die kosmografie en simbootwaardes van die Batswana.
Die oorkoepelende doelstelling was dus om deur die navorsing aan te toon
hoe transmissie en verandering van Batswana bou- en muurkuns in
Noordwes deur 'n intrinsieke parergonale aanpak oopgedek en ge'interpreteer
kan word.

Die studie is essensieel ingebed in 'n postkoloniale konteks. Dit word ook
gesien as veweefd met verdere essensieel postkoloniale konsepte soos
feminisme en dekonstruksie. Postkolonialisrne is 'n wydlopige term binne die
breer konteks van postmodernisme. In hierdie studie word die konsepte prekoloniale, koloniale en postkoloniale gekoppel aan die geskiedkundige
koloniale ontwikkeling van die Batswana in die huidige Noordwesprovinsie.
Die terrne pre-Phatlalatsa, Phatlalatsa en post-Phatlalatsa word in verband
gebring met postkoloniale konsepte.
Wat betref die werkmetode geld as vorrnende beginsel die volgende, naarnlik
dat die studie berus op eksplorasie, beskrywing en kontekstualisering (wat die
parergonale aanpak ornvat).
Essensieel is bevind dat
Transrnissie en verandering 'n goeie aanduiding is van parergonale
sosiokulturele aanwesigheid;
Die parergonale diktering deur sosiokulturele konsepte en faktore deur
transrnissie en verandering van vreemde invloede aangepas is;
Die parergonale konsepte wat die hierargiese interne uitleg van ruimte en
ruimtewerking van 'n vestigingsvorm bepaal verander het;
Die parergonale konsep van argitektoniese simbolisme het verander van die
huis as fortiewe beskermingssirnbool tot die huis as uitdrukking van
individuele smaak en benadering;
Die parergonale konsepte van die kosrnologiese en die kosrnografiese wat
onder beheer van die individu is het nie verander nie.
Transrnissie en verandering deur die hergebruik van boumateriaal behou in 'n
mate parergonale kontinuiteit; en
Daar is 'n parergonale verband tussen kultuur en produksie wat reflekteer in
die finansiele welvaart en produksie.

Die verdere voorgestelde bydra van die studie is gesetel in die multimediapakket wat deel uitmaak van die totale aanbieding.

ABSTRACT

A paregonal view of transmission and change in Batswana building and
wall decoration
The central issue at stake in this study can by formulated by asking the
question as to how transmission and change in Batswana building and wall
decoration in the North West Province can be opened up and interpreted via
an intrinsically parergonal approach.
Transmission and change in the context of Batswana building and wall
decoration offer important parameters for the development of an African
nation within the contemporary postmodern view of society. These insights
are of importance for a parergonal understanding of essential changes in the
multi-cultural situation in South Africa.
The notion of living space is of central importance for makind.

This

constitutes the space within which the individual lives and completes his lifecycle. The living space in influenced by the processes of transmission and
change which in turn are essential for growth and progress.
The Batswana arts of building and wall decoration in North West cannot be
seen in isolation from its socio-cultural and historic past because it provides a
specific framework with a fixed viewpoint for purposes of viewing realities
such as transmission and change; a framework aimed at making it possible to
uncover perception of the hidden, the parergonal. The uncovering of the
parergonal fulfils a central role in the socio-cultural imperatives for action
among the Batswana. The framework thus established has to be constructed
against a background of socio-cultural and parergonal values such as the
cosmology and the cosmography as well as the symbolic values of the
Batswana.
The over-arching aim therefore was to do research in order to be able to
indicate how transmission and change of the arts of building and wall

decoration of the Batswana in North West could be uncovered and interpreted
through such an intrinsically parergonal approach.
The study is essentially embedded in a post-colonial context. It can also be
seen as imbricated in further post-colonial contexts such as feminism and
deconstruction.

Post-colonialism is a wide-ranging term within the wider

context of post-modernism. In this study the concepts pre-colonial, colonial
and post-colonial are linked to the historic colonial development of the
Batswana in the present North West Province. The terms pre-Phatlalatsa,
Phatlalatsa and post-Phatlalatsa are linked with post-colonial concepts.
As regards the work method, the general formative principle was the following,
viz. that the study rests on exploration, description and contextualization
(within which the parergonal is embedded).
Essentially it was discovered that
Transmission and change give a good indication of parergonal socio-cultural
presence;
The parergonal imperative is adjusted through socio-cultural concepts and
factors effected through the transmission and change of alien influences;
The parergonal concepts are found to have changed the hierarchical internal
layout of space and the working of space within a settlement pattern;
The parergonal notion of architectonic symbolism has changed from the
notion of the house as fortified symbol of protection to the house as
expression of individual preference and taste;
The parergonal concepts of the cosmological and the cosmographic as
controlled by the individual did not change;
Transmission and change through the re-use of building materials to some
extent maintain parergonal continuity; and

There is a parergonal link between culture and production that is reflected in
financial wealth and production.
The further proposed contribution made by the study is to be found in the
multimedia package constituting an essential part of the total manuscript.
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Houses
are built on
foundations with
walls and roof
Homes
are built with things
much deeper and less
concrete
Sandile Dikeni 2002 (Shack chic)

HOOFSTUK 1

1

VERANTWOORDING, DOELSTELLINGS EN BYDRAE VAN DIE
STUDIE

Vooraf

Die uitdrukking van die Batswana se sosiokulturele waardebeskouings in hulle
tradisioneel artistieke belewenis en uitlewing is tot dusver nog nie in die konteks
van hulle parergonale bewussyn wetenskaplik nagevors nie.

In hierdie

navorsing word beoog om 'n begrip vir die Batswana se denkwyse, hulle
kosrnologie, kosmografie, leefwyse en praktyke te ontwikkel. Die parergonale'
verryking wat deur hierdie insigte verkry kan word, kan op geestelikkosmografiese en kosmologiese gebied van onskatbare waarde wees.
Sydelings kan dit ook in 'n tyd waarin kulture in Suid-Afrika na mekaar uitreik in
die opbou van 'n nuwe nasie van betekenis wees.
~ransmissie~
en verandering van die Batswana bou- en muurkuns bied
belangrike parameters vir die ontwikkeling van 'n Afrikavolk in 'n postmoderne
samelewingskonsep. Hierdie insigte is van belang vir 'n parergonale begrip vir
noodsaaklike veranderinge in die multi-kulturele opset van Suid-Afrika.

1.1

Beredenering

Die konsep van woonplek is vir die mens van sentrale belang. Dit is die ruimte
waarin hy leef en sy lewensiklus voltooi. Die lewensruimte word be'invloed deur
die prosesse van transmissie en verandering wat noodsaaklik is vir groei en
vooruitgang. Heidegger beweer die volgende:

t

Die term paremon(aal) [Grieks ergon - werk, en para - rondom. langsaan. benewens, bokant] (LIDDELL &
SCOTT: 1925513) is van prim6re belang in hierdie navoning vanwe4 die betekenisinhoud dat die bedekte.
versluierde, of onsigbare uitgeiig word. Demda (1998 - Perwanlike onderhoud). Parergon vemys na wat
binne of buite die werk gekonstrueer is. Op gmnd van 'n bepaalde raamwerk en met 'n Msgestelde fokuspunt
dien die term parergon d m as aanvuilende funksie vir die visuele. (Kyk ook Addendum B 2.4)
Transmissie
ILatvn
transmiss0 uit transmittere - oordra. oorsend. oorseinl hel die betekenisladina handino
-.
down by oral hadifion (DPP. 1925. 1.713).Transmissle impllseer dte kon& &!ssoo dit algeme& gebrui
word in die vmele kunste waaronder argltektuur. as wlangnke meganisme om die kdtuur en die versrynsels
te ventaan en te kategonseer In hierdle werk dui die m
r
d s A dus nie net die vsuele transmtssie van
argitektoniese v o n s en muurkuns aan nie; dit behels ook die parergonale sake soos kultuufwaardes.
tegnologie. en die metode wat gebmik word om die elemente te inkorporeer in 'n bkale (en temporale) sty1 en
kultuur (Frescura 2000:18).

...the way in which we as humans are on earth, is dwelling, and dwelling in
an existential sense is the purpose of architecture ... concretizes basic and
meaningful properties of our existence (aangehaal deur Norberg-Schulz
1971:226).
Heidegger beklemtoon dus die belangrikheid van boukuns vir die mens, wat
behalwe skuiling en beskerming teen elemente en gevare ook iets van homself
reflekteer. Die sosiokulturele struktuur en kultuurwaardes word parergonaal
gereflekteer in die mens se boukunsoprigting, ruimte-uitleg en die wisselwerking
van ruimtes. Die patroonuitleg van die Batswanastat soos ge'identifiseer deur
Schapera (1935) en gemodifiseer deur Kuper (1980; 1982) is geleidelik
toegepas op die argeologiese gegewens deur Huffman (1982; 1986).

Die

argeoloog Pistorius (1992) het daarin geslaag om die ruimte en ruimtewerking
verder te interpreteer en dit toegepas op skaal en organisering van
wykseenhede (Pistorius 1992:18, Reid 1997:374)(kyk fig. 4 en fig 471 IQ en
(Boeyens 1998, Addendum B fig 4). Die ruimte en ruimtewerking vorrn 'n goue
draad wat transmissie en verandering uitlig deur die loop van die navorsing. 'n
Vergelykende vertrekpunt is die rekonstruksie van 'n pre-~hatlalatsa3
vestigingsuitleg en woonhut deur Taylor 1976 (circa 1750 fig. 5, 6), na Maggs
1974, fig.7 [b] na (Frescura 2000 fig 8 na Burchell 1815) (Addendum C).
Volgens Fagan (1996:23-26). argitek en kunshistorikus, kan drie belangrike
aanvullende bydraes by kultuurhistoriese rekonstruksie gebruik word naamlik:
argeologie in die rekonstruksie van kultuurgeskiedenis,
die rekonstruksie van eertydse leefwyses en
die studie van kultuurprosesse.
Hierdie redes was voldoende om die navorser te laat soek na 'n
opgrawingsgeleentheid om die uitleg van 'n vestiging te bestudeer, die ruimte
en ruimtewerking en die boumateriale en boumetodes te ondersoek.

Die

ondersoek kon dan dien as basis vir 'n vertrekpunt oor transmissie en
verandering.

'n Uitnodiging om saam met die Departement Argeologie en

Antropologie van Unisa opgrawings in September 2000 by Kaditshwene die
antieke Batswanastat uit die Ystertydperk te doen is ontvang, en hierdie
D e Setswanawrd phaNalalsa oeteken laat utstrek, laat Jltspat. u~hnekaarlaat spat. ventroo, en 1s vewant
aan phatlalala wat versprel beteken Die t e n vershoorlng, s w s Diaspoa, hennner slerk aan h~erdiebegnp
wat gebruik word as 'n epog-aanduiding

geleentheid was van onskatbare waarde om antieke stats- en vestigingsuitleg te
kon meemaak en aanwend vir die navorsing.
Noordwes se Batswana-boukuns en muurkuns kan nie in isolasie van sy
sosiokulturele en historiese verlede gesien word nie, want dit verskaf 'n
spesifieke raamwerk met 'n vasgestelde oogpunt om na realiteite soos
transmissie en verandenng te kyk, 'n raamwerk om persepsies van die bedekte
of parergonale te kan ontbloot. Die ontbloting van die parergonale vervul 'n
sentrale rol by die sosiokulturele diktering van optrede by die Batswana (Lynch
1960:4; Derrida 1998, persoonlike mededeling). Die vasgestelde raamwerk
moet gekonstrueer word met 'n agtergrondkennis van sosiokulturele en
parergonale waardes soos

die

kosmologie en

die

kosmografie en

simboolwaardes van die Batswana.
Europese gemeenskappe het nog altyd besondere klem gel6 op die fisiese
artefak as 'n maatstaf vir kulturele prestasie, daarom funksioneer Europese
waardesisteme in direkte kontras metdie wat in Afnka geld. In Afrika is kultuur
'n medium van kornmunikasie vir die Batswana en is die skepping van sy
vestigingsuitleg, omgewing, bou- en muurkuns, kleding en optrede 'n manier
van kornmunikasie (Mazrui l980:47; Hardie 1981:I
98-200). Die navorser het in
die omgewing van Sun City opgegroei in die eertydse Batswana-tuisland en kon
leer en ondervind en beleef van hul kognitiewe taal en inligting oorgedra deur
middel van vlae, muurkuns, die aankoop van 'n jong skaapram, jong bul,
inisiasiebedrywighede, bogwera-skole en dingaka.
Gepaardgaande met die gebeure is 'n veranderingsproses oor die hele
spektrum van Batswana-kultuur gestimuleer deur komponente uit die blanke
kultuur. Die kulturele konsepte sluit in die betekenisse en waardes wat gedeel
word deur mense wat eksplisiet of implisiet deur hul leefwyse en optrede hul
kulturele waardes uitleef (Rapoport 1977:346; Mazrui 1980:47), ten spyte van
die vreemde kultuurinvloede, boumateriale wat die versnelling van die oorgang
van die pre- na die post-Phatlalatsa-boukuns (1822-1837) aangehelp het. Die
proses weerspieel aspekte soos erfenishierargiee, geloofsoortuigings en
kosmologiese ideale wat deur middel van kognitiewe en ongesproke taal
kommunikeer met diegene wat histories-visuele en ook parergonale insig het
(Rapoport I969:U; Hardie 1981:I62-l7O; Frescura 2001:35-37).

Die

transmissie en verandering wat waargeneem kan word in die Batswana bou- en
muurkuns moet dus met 'n eiesoortige, Afrosentriese waardesisteem beoordeel
en waardeer word.
Rapoport (1977: 346-347), argitek en skrywer, het waarskynlik van die grootste
bydraes in die verband gelewer. Hy het alle moontlike tegnologiese prosesse,
sosiokulturele invloede, aspekte van geloof, klimaat, topografie, grondstowwe
en ekonomie ondersoek. Sy bevindinge benadruk onder andere die volgende
aspekte:
House form is not simply the result of physical forces or any single causal
factor, but it is the consequence of a whole range of sosio-cultural factors
seen in their broadest terms. What finally decided the form of the dwelling
and moulds the spaces and their relationships is the vision the people have
of the ideal life.
Bogenoemde bevinding van Rapoport bevestig dat die sosiokulturele kragte die
primkre vormingskrag is van ruimtelike verwantskappe en die siening van 'n eie
ideale kosmos op aarde. Die mening van Mazrui (1980:47) en Hardie (1981:5)
sluit aan by Rapoport se siening dat kultuur se hooffunksie in 'n gemeenskap
daarin I&dat dit identiteit definieer en bepaal. Genoemde siening van Rapoport
rakende die vormende krag van ruimtelike verwantskappe word ook gehuldig in
die mening van die sendeling-historikus Eliade (1959:43) oor die Batswana se
boubegrip, naamlik dat dit dien 'to establish the concept of the cosmos on
earth'. Hiervolgens vergestalt die huis vir die Batswana, binne sy ideologie,
simbolies die kosmos op aarde. Die Batswana sien sy huis as middelpunt van
die heelal, met homself soos God in beheer van sy eie heelal. Die huis word
dus 'n afgeslote ruimte, as't ware die Batswana se eie privaatkosmos, vanwaar
hy as individu deur rituele vertikaal kan kommunikeer met sy badimo of
voorvadergeeste4(Eliade, 1959:43).
Die Batswana kan alleenlik leef in 'n ruimte wat na bo vertikaal open vanwaar
hy

kan

kommunikeer met

sy

voorvadergeeste.

Simbolies was

die

transendentale vir hom deur ritueel moontlik binne sy eie private fiktiewe
kosmos (Eliade 1959:43) Die vestiging word 'n sentrale as waarom sy
sosiokulturele lewe draai, kategoriserend ook met die van sy voorvadergeeste

4

Voowadergees - badimo (voomuer) wat in 'n piramidale higrargie geplaas word wreenkomstig die sosiale
struktuur. Die gees van die voorvader word met voigehoue eer gerespekteer om die struktuur en die sosiale
stelsel in stand te hou.

en totem5. ~otemisrne' is die sosiale bindingsfaktor wat met die stamverdeling
saarnval. Oliver (1987:8) beskryf die prosedure van 'n nuwe vestigingsuitleg as
'n proses.

Die proses gebeur op meer as een vlak van uitvoering deur

bygeloof, geloof, sirnbool, teken en ritueel wat 'n aanduiding is van hoe die
gerneenskap op hul eie vestings en sosiale struktuur fokus. Die proses word
dan deur periodieke rituele hemu, die orngewing word deur die toordokter
beveilig en die spirituele teenwoordigheid van die voorvaders word deur
geloofmaak tevrede gehou en geeer (Oliver 1987:8-12). Die periodieke rituele
uitvoerings som Oliver as volg op:

... as being those which identify, seek or invest meaning in the structures of
vernacular architecture. Their purposes are varied and the forms in which
they gain expression, multitudinous. Together they present a spectrum of
rites, customs, superstitions, religious practices, songs, two and three
dimensional symbols, hierarchies of space, patterns of behaviour,
expressions of built form and other aspects of symbolic usage which centre
upon the building, the village or settlement.
Huidige vestigingsprosesse faal veral in stedelike gebiede ten opsigte van die
inagneming van die relevansie van sosiokulturele irnperatiewe wat insluit
betekenisse en waardes wat gedeel word deur mense wat irnplisiet en eksplisiet
so optree dat hul optrede en uitlewing sigbaar is in hul gedrag.

Die

sosiokulturele optredes impliseer die konseptuele en praktiese hierargiese
organisering van ruirnte in 'n afgebakende gebied. Skuiling is vir die mens
belangrik om te oorleef en daarorn is die konsep van woonplek vir die rnens van
sentrale belang. Dit is die ruirnte waarin hy leef en sy lewensiklus voltooi. Die
lewensruirnte is onderhewig aan die prosesse van transrnissie en verandering
wat noodsaaklik is vir groei en vooruitgang.
Hierdie steeds veranderende woonplek as die bestaansplek van die rnens sluit
ook die Batswana in, vir wie dit die plek is waar hy sy lewe slyt, sy kinders
opvoed en v o n , as 't ware sy eie privaatkosrnos, vanwaar hy sy rituele
aanbidding en "geloof rnaak" beoefen, in privaatheid - soos reeds aangedui is.
Woonplek is van uiterste belang vir 'n lewe van gehalte en oorlewing.

Die

vestigingspatroon van groot statte is 'n rneer kornplekse uitleg van
6

-

Totem Totemverband spruit uit 'n bewonaenng vir d ~ e
totemdler ult n gebeultenis toe die totemdoer dte stam
of een van d!e iede gered net. Die totem vorm oan n verbano tussen 'n dlwswrt en 'n gmep mense met n
gemeenskapike voorvader (van der Wateren 1988'145).
Totemisme magies-religieuse groep waarbinne die iede hulleself beskou as verwant aan mekaar - 'n
verwantskap wat oor starngrense strek, met 'n gemeenskaplikevoorvader as stam entiteit. So 'n enliteit vorm
'n verband tussen die gmep en 'n diersoort hulle totemdier.

-

-

sosiopolitieke kompleksiteit wat gepaardgaan met konkreter afbakening van
aktiwiteitsareas veral in groot statte soos Kaditshwene (Hall 1996:7-12). Die
statte van 16,000 tot 20,000 inwoners soos Kaditshwene in die 1820's was
destyds een van die grootste nedersettings suid van die Limpoporivier
(Campbell 1822:227). Die stat het 'n eenvormige boustyl, uitleg, en
boukonstruksie gehad wat dui op die sosiokulturele dikteringsrnag en die
parergonale werking daarvan (CD, hoofstuk 1, Videosnit 1). Die Batswana het
ook in kleiner groeperings gevestig waarvan die ruirntelike uitleg en
boumetodes grootliks ooreenkom (Reid 1997:374).

1.2

Sentrale navorsingsvraag

Die sentrale navorsingsvraag in hierdie studie word soos volg geformuleer:
Hoe kan transrnissie en verandering van Batswana bou- en
rnuurkuns in Noordwes dew 'n intrinsieke parergonale aanpak
oopgedek en gernterpreteer word?
Uit die

sentrale

navorsingsvraag ontvou

die

volgende

as

leidende

navorsingsvrae, om gedifferensieerde antwoorde op die sentrale vraagstelling
te vind:
Watter parergonale konsepte en faktore bepaal die transmissie en
verandering van Batswana bou- en muurkuns?
Hoe word transmissie en verandering in die Batswana bou- en muurkuns
parergonaal weerspieel?
Watter analitiese metodes kan gebruik word om Batswana bou- en
muurkuns te ontleed?
Watter aanbiedingsmetode sou geskik wees om reg te laat geskied aan
die veelfasettige, multirnedia-onderwerp van die studie en om die
kulturele rykdom van die Batswana-artefakte te dokumenteer en dus te
bewaar?

1.3

Doelstellings

Die oorkoepelende doelstelling is om deur die navorsing 'n antwoord te bied op
die sentrale navorsingsvraag, dus om aan te toon hoe transmissie en
verandering van Batswana bou- en muurkuns in Noordwes deur 'n intrinsieke
parergonale aanpak oopgedek en ge'interpreteer kan word.

Die volgende

doelstellings word dus ook gestel:
Om die parergonale konsepte en faktore te bepaal wat 'n rol speel in
transmissie en verandering in Batswana bou- en rnuurkuns;
Om te demonstreer hoe transmissie en verandering in Batswana bou- en
muurkuns parergonaal weerspieel word;
Om analitiese metodes en benaderinge te ontwerp en toe te pas om
Batswana bou- en muurkuns te ontleed en interpreteer; en
Om 'n veelfasettige, multirnedia-rnetode te ontwikkel om reg te laat
geskied aan die aard van die studiemateriaal en om die rykdom van
Batswana-artefakte wat ter sprake is in hierdie ondersoek te
dokumenteer en dus te bewaar.

1.4

Voorgestelde bydrae van die studie

Die voorgestelde oorspronklike bydrae van die studie kan soos volg verwoord
word:
'n Studie en interpretasie van Batswana bou- en muurkuns binne die teoretiese
raamwerk van 'n parergonale benadering is nog nie gedoen nie.

Dit werp

besondere lig op die hele kwessie van die (verganklike) veld inheernse bou- en
muurkuns. Die resultate van die studie kan ook ekstrapoleer word na ander
inheemse en Afrikakulture.
Die model wat ontwerp en gebruik word om hierdie kuns te analiseer en te
interpreteer bied nuwe insigte.
Die aanbieding van die studie binne die konteks van 'n multimedia, oudiovisuele
pakket word as 'n wesenlike bydrae gesien in terme van multidissiplin6re
studies wat argeologie, filosofie, kunsgeskiedenis en geskiedenis omvat. Die
saamknoping van die gegewens in 'n aantreklike oudiovisuele formaat is die

enigste manier om reg te laat geskied aan die veelfasettige materiaal wat in die
studie ter sprake is en wat die navorser in staat sal stel om die kulturele rykdom
wat ontdek is in die loop van die studie te dokumenteer en dus te bewaar - wat
van besondere belang is in die lig van die vervlietende aard van die meeste van
die werke (CD, hoofstuk 1, Videosnit 1).
1.5

Metodologiese en teoretiese oorwegings

Hierdie studie word essensieel ingebed in 'n postkoloniale konteks. Dit word
ook gesien as vetweefd met verdere essensieel postkoloniale konsepte soos
feminisme en dekonstruksie. Postkolonialisme is 'n wydlopige term binne die
breer konteks van postmodemisme. In hierdie studie word die konsepte prekoloniale, koloniale en postkoloniale gekoppel aan die geskiedkundige koloniale
ontwikkeling van die Batswana in die huidige Noordwes-provinsie. Die terme
pre-Phatlalatsa, Phatlalatsa en post-Phatlalatsa word in verband gebring met
postkoloniale konsepte.

Vir die bou- en muurkuns is die jare van post-

Phatlalatsa na die 1840's 'n belangrike historiese periode met sterk ontwikkeling
in terme van die koloniale invloede, ekonornie en politiek - alrnal faktore wat 'n
invloed op die bou- en muurkuns toon.
Uitgaande van die basiese postkoloniale raamwerk, waarbinne die feminisme in
spel kom in terme van die stem (of dan die gebrek aan 'n stern) van die vrou,
word die teoretiese konteks verder gekonstrueer deur konsepte uit die
dekonstruksie-teoriee van Jacques Derrida, die Franse filosoof en teoretikus.
Die konsep van parergon, wat beide die fokale belang en die raamwerk vir
hierdie projek vorm, is van sentrale betrokkenheid in Demda se invloedryke
werk oor dekonstruksionistiese estetiek, The Truth in Painting (1987). Die term
Parergon is afkomstig van die Griekse woord ergon wat beteken "werk, en
para, wat beteken "langsaan" rondorn of bokant" (Liddell & Scott 1925: 357). In
sy derivatiewe gebruik van die konsep het Derrida veel te danke aan
Heidegger. In The End of Philosophy interpreteer Heidegger die Griekse woord
ergon in Aristoteles se filosofie as volg:

... thought in the Greek manner, the work is not work in the sense of the
accomplishment of a strenuous making. It is also not result and effect. It is
a work in the sense of that which is placed in the unconcealment of its

outward appearance and endures thus standing or lying. To endure
means here: to be present at rest as work (Heidegger 19735).
Die parergon verwys dus na die nosie van teenwoordigheid in sy onsigbare of
bedekte vorrn.

Die parergon as supplement, byvoeging, aanvulling, ekstra,

eksterioriteit", "aanrnerking, suggestie of oprnerking", "byvoegsel", of "nota" by
die kunswerk (Derrida 198754-6) verwys na dit wat nog buite, nog binne die
kunswerk gekonstrueer is. Die redevoering oor interpretasie rondom die bouen, muurkuns streef daarna om sodanige versteekte teenwoordigheid te
ontbloot of te ontdek om hul skeppings betekenisvol te rnaak asook die rol van
die aanskouer wat betekenis in die uitbeeldings projekteer.
Die parergon kan nie wetenskaplik of rasioneel gerneet word nie, aangesien dit
rnetafories gepostuleer word. Die term verwys na assosiatiewe betekenisse of
interpretasies wat in die verbeelding van die beskouer vorm aanneem, in
reaksie op die evokatiewe rnetaforiese beeldensvlak van die bou- en muurkuns.
As gevolg van die bykornende waardes en sirnboliese konnotasies en
assosiasies aan die bou- en rnuurkuns verander die bou-en muurkuns van 'n
suiwer fisiese uitbeelding na 'n betekenisvolle simboliese stelling. Gornbrich
(1997:vii) rnaak die volgende stelling:
There is no tribe or culture which lacks a tradition of ornamentation.
Theoretical concern with design, on the other hand, is a comparatively
recent development and only the 20th century has witnessed the final
elevation of pattern making.
Die aanhaling van Gornbrich bevestig die gesteldheid op die sin vir orde,
ordelikheid en ritrne wat 'n ritmiese, herhalende rite word van sikliese
rnuurkunsuitvoering wat 'n sosiale kognitiewe komrnunikasierniddel is by die
Batswana.

Die konkretisering van die rite in muurkunsuitvoering word

uiteindelik die visuele teks wat die toeskouer kan lees.
Bestaande interpretasies en assosiasies is gedurig onderworpe aan 'n
byvoeging en hersiening - sodoende is die parergon onderworpe aan 'n
voortdurende "herinterpretasie" of "hervertolking". Beide die argiteWbouer en
die beskouer speel belangrike rolle in die samestelling van die parergon. Die
rnuurkunsuitvoering as rite, gekornbineer met kunselernente wat dit bevat soos
vorrn, ritrne, lyn, kleur, tekstuur, en nuanse bring dit by 'n vergelykende studie
volgens Anderson (1990:224) van:

extra-aesthetic, sociocultural factors that may cause these differences.
Die nuwe ontwikkelinge van die afgelope twintig jaar is klaarblyklik op die studie
van die antropologie gegrond wat 'n indringender herontdekking van 'n bekende
terrein is. Die estetiese sisteme in die Westerse tradisie in vergeleke met die
van die Arikakulture het aan die lig gebring dat die kulturele orngang en
uitruiling verandering teweeggebring het.

Kuns word tans gesien as 'n

kultureel-beduidende aktiwiteit en objek wat kan manipuleer, verbande 12. en
sosiale waardes bekend maak wat deur die ontsluiering van parergon blootgel6
word.
Die fasilitering van die begrip parergon kan in die volgende maniere van
manifestasie gelys word vir die navorsing:
Parergon as paradigrna.
Parergon as diskoerslredevoering
Parergon as pragmaties
Parergon as 'open-ended'
Parergon as fragmentasie
Parergon as dekonstruksie
Parergon as ferninisme
1.6

Metodes

Wat betref die metode van werk, geld as vonnende beginsel die volgende,
naamlik dat die studie berm op eksplorasie, beskrywing en kontekstualisering
(wat die parergonale aanpak omvat). In die bepaling van spesifieke metodes
wat gevolg word is die volgende sake oorweeg:
Ongeag watter rnetodologiese raarnwerk gebruik word

-

of dit die

benadering van Panofsky, Derrida, Kleinbauer of andere is om 'n werk te
interpreteer

- bestaan daar bepaalde basiese aspekte van 'n kunswerk

waarsonder die gebruik van enige rnetodologie beperk bly.

Hoewel

spesifieke Westerse estetiese teoriee geneig is om in een van vier
kategoriee te val, kan die kunstenaar en kunswerke self nie so maklik
geklassifiseer word nie omdat die teoriee oorvleuel. Die vier kategoriee
sluit in fonnalistiese, emosionalistiese, mirnetiese en pragmatiese

teoriee. Formalistiese teoriee handel nie oor die materiele, sosiale of
psigologiese w6reld nie, maar eerder oor die kunsw6reld soos dit tot
uiting kom in die kunswerk self. Emosionalistiese teoriee fokus op die
sfeer van innerlike ervaring en op die individu se gevoelsw6reld.
Pragmatiese teoriee daar- teenoor is gegrond op die aanname dat kuns
'n nuttige bydrae moet lewer tot die welsyn van die gemeenskap soos in
muurkuns beleef word.

Mimetiese teoriee fokus op een of ander

materiele voorwerp in die waarneembare wereld gemik daarop om dit
vas te vang in 'n ge'idealiseerde vorrn.
Aandag moet gegee word aan die skepper van die werk (die
kunstenaar); hoe die werk uitgevoer word. Is dit 'n spontane ritmiese oer
rite of 'n deurdagte beplande skepping as kunswerk self? Wat is die
konteks waarin die werk geskep is, en wie is die aanskouer of betragter
daarvan. Die gekose interpretasie help die aanskouer (wat die passiewe
kyker is) om te vorder tot die vlak van aktiewe sienerlinterpreteerder.
'n Studie soos hierdie vereis die versameling, sistematisering en
interpretasie van feitelike data, insluitende inligting oor die skepper van
die werk, die titel van die werk, die datum, medium, grootte en die
vindplek van die werk.
Binne die raamwerk van die oudiovisuele aanbieding van die materiaal is
dit nodig om 'n formele beskrywing van die kunswerk te doen beskrywing
van die spesifieke formele visuele eienskappe en en met vetwysing na
onderwerp, medium, komposisie, kleurgebruik, lyn, vorm, tekstuur en so
meer.
Kontekstualiseringvan die kunswerk binne die oudiovisuele konteks. Die
visuele eienskappe van die kunswerk bly die vertrekpunt en daar moet in
ag geneem word dat 'n' kunswerk op twee vlakke bestaan - as 'n
outonome voorwerp met sy eie bepaalde eienskappe en forrnele
elemente maar ook semioties as 'n produk van 'n historiese tyd, plek en
samelewing. Hoe breer die aanskouer se kennis strek oor die konteks
waarin die werk geskep is, hoe breer is sy verwysingsraamwerk en hoe

groter is sy vermoe om die kunswerk te analiseer en uiteindelik te begin
verstaan. Belangrike kwessies waaroor die ontleder van die kunswerk
kennis behoort te he is die gehoor of eerste betragters waarvoor die werk
geskep is. Die reaksie van eietydse en huidige aanskouers, en of daar 'n
beskermheer was (indien van toepassing). Die sosiale, ekonorniese,
politieke, religieuse en kulturele instellings wat die kunsskepping
be'invloed het rnoet ook deeglik verdiskonteer word.
Analise van die kunswerk self om teoretiese en ander aannarnes te staaf
rnoet volgens 'n spesifieke benadering of dan model gedoen word. Die
visuele beskrywing van die kunswerk en die konteks waarin dit geskep is
word nagevors en opgevolg deur die formele eienskappe en die inhoud
van die kunswerk.

Berger (1980:33) beweer dat enige geskiedenis

bevooroordeeld is en dat daar geen afdoende geskiedenis is wat geheel
en al uit empiries-bewese inligting bestaan nie. Hy beweer ook dat geen
kritikus of kunshistorikus op afdoende en gesaghebbende kennis
aanspraak kan maak nie omdat 'n studie wat noodwendig vanuit 'n
bepaalde perspektief gedoen is partydig - subjektief - is. Hy noern dit
partydig

--

subjektief orndat dit noodwendig vanuit 'n bepaalde

gesigspunt, perspektief of lewens- en ~Greldbeskouingonderneern is.
Opvoeding, ras, kultuur, klas en geslag dra alrnal by tot die vorrning van
'n betrokke ideologie wat bepaal hoe historici weergawes van die verlede
ondersoek en saamstel. Vertolkings van 'n kunswerk word ook deur
voorafgaande vertolkings bei'nvloed.
Die spesifieke rnetodes wat gebruik is in die navorsing sluit dus in:
Literatuurstudie - agtergrondstudie, analise
tersaaklike geskiedkundige, argeologiese,

en

integrering van

kunsgeskiedkundige en

teoretiese rnateriaal;
Ontwikkeling van 'n teoretiese model gegrond op die konsep parergon;
Veldwerk in Noordwes om geskikte vindplekke te kry;
Kartering en dokumentering van vindplekke;

Insameling van agtergrondinligting om interpretasie van muurkuns te
ondersteun (dus ook empiriese werk in die sin van gestruktureerde en
ongestruktureerde onderhoude);
Ontwikkeling van 'n ontledingsmodel om eksemplariese demonstrasies
te doen;
Ontwikkeling van oudiovisuele middele om die veelfasettige studie
effektief en aanskoulik vir die leser aan te bied.
1.7

'n Nota oor werkwyse

Ondersoekende reise
'n Soektog van meer as 11 000 km na geskikte vindplekke is in Noordwes
onderneem. Die vindplekke moes hulle leen tot navorsing oor transmissie en
verandering. Hierdie soektog het waardevolle vondse van muurkunsvoorbeelde
opgelewer wat gedokumenteer kon word (Hoofstuk 6, Kaart 2.2d, Figuur 1.5,
Addendum B).
Dokurnentering en bewaring
Die muur- en boukuns is fotografies en op video gedokumenteer deur Nardus
Conradie, argitek en stadsbeplanner van Conradie Argitekte, wat gewaardeerde
fasiliterende bystand verleen het tydens die soektogte en latere ondersoeke en
dokumentasie. Hy het verder ook argitektonies-vakkundige menings meegedeel
en hulp verleen met die teboekstelling en die produksie van skematiese
voorstellings. Dit v o m waardevolle dokumentasie van outentieke voorbeelde
van boukuns, stadsuitleg, muurkuns en ander voorbeelde van transmissie en
verandering.
Antropologiese en argeologiese agtergrond en opgrawhgs
Daar is 'n studie gemaak van werke van argeoloe en antropoloe soos Taylor
(1979),(Mason (1986); Addendum C 3.3); Pelser (2002)(Addendum C 3.6);
Boeyens (2000)(Addendum B 2.lb).

Verder is ook gekyk na die werk van

Pistorius (1984); reisigers en historici soos Campbell kyk Bronnelys); Frescura
se gepubliseerde bronne (Bronnelys),(Maritz 1976; Kuper 1980, Hardie 1981,

Evers 1984, Huffman 1986; Van der Wateren 1988; Reid 1997; en so meer, kyk
Bronnelys).

Hierdeur is dit moontlik gemaak om insig te verkry in die

vestigingspatrone van die Batswana.

Verder is ook gebruik gemaak van

inligting wat verkry is in museums, by opgrawingsterreine, met besoeke aan
Batswana-woongebiede waar onderhoude gevoer kon word en in vorige
tuislande (kaart, fig. 2.7).
Onderhoude is ook gevoer met die eienaar van die plaas "Bloemfontein" naby
Zeerust, rnnr. W. Delport (Addendum B 2.3). Kaditshwene is 'n Batswana-stat
uit die ystertydperk, wat reeds in 1820 deur Campbell in sy dagboek vermeld is.
Deelname aan argeologiese opgrawings in September 2000 deur Unisa se
Departement Argeologie en Antropologie het aan die navorser die geleentheid
gebied om die navorsingskringloop te kon voltooi deur die historiese feite
gedurende die opgrawing met die fisiese data te kon kontroleer en op beeld vas
te 16. Hieruit het voortgevloei video-opnames; kartering, sketswerk; foto's en 'n
artikel (Conradie 2000a I-29)(Addenda B 2.1, 2.2, C 3, en D 4.2.4 ).
Onderhoude met rnnr. Anton Pelser van die Nasionale Kultuurhistoriese
Museum in 2002 by die opgrawingsterrein Tierfontein in die Vredefortkoepelgebied oor verskille en ooreenkomste van die verskillende argeologiese
vindplekke in Noordwes (Addendum C 3.4

-

3.7).

'n Uitnodiging van mnr.

Pelser om opgrawings van die Batswanastat in die Koepelgebied naby
Venterskroon mee te rnaak, het die navorser die geleentheid gebied om
vergelykings te tref tussen die grondplanvorm van die hutfondasies op die
betrokke terrein en andere (Addendum C 3.1-3.7), soos die terreine by
Buffelshoek naby Parys wat dateer uit die 1700's (Taylor 1976)(Addendum C
3.1-3 3). Taylor rneen dat Buffelshoek heelwaarskynlik teen 1886 deur die
Bataung-stam bewoon is. Vergelykings en verskille kon ook getref word met
Kaditshwene wat deur die Bahurutshe bewoon is voor Phatlalatsa, waarvan
gedeeltes blootgel6 is vir navorsing (Addenda B 2.13, video en Conradie
2000a).
Sketswerk by vindplekke in die navorsingsterrein en opgrawingsterreine (CD,
hoofstuk 1, Videosnit 3) en die direkte kartering en fotografie het die navorser in
staat gestel om 'n visueel-chronologiese voorstelling van pre-Phatlalatsa

boukunsuitleg en grondplanne na te vors en te skets in samewerking met dr.
Frescura (Conradie 2000a:l-29).
Tydens die Kaditshwene-opgrawings gedurende 2000 kon die navorser
daaraan deelneem en deel in die kennis asook in die ervaring. Tydens die
opgrawingsproses kon die historiese data met die materiele data op die
opgrawingsterreine vergelyk word. Die data kon vasgelk word op video deur
Nardus Conradie, fotodokumentasie kon gedoen word, sketswerk en
detailopnames kon plaasvind.

Pigment kon opgespoor word aan die

pleisterklei, dele van muurkonstruksies (Addendum B, foto's 26, 28). Onder die
puin is ook oorblyfsels van graansilo's en ander houers, fondasies, maalklippe,
verkoolde houtpale, 'n klip-deurdrumpel en so meer gevind (Conradie
2000a:13).
Nardus Conradie (Conradie Argitekte in Potchefstroom) het gehelp met die
rekonstruksie op papier, wat die katalisator was tot rekonstruksie-moontlikhede
vir 'n museum (Addendum D 4.2.4).

Moontlikhede vir 'n opelugmuseum is

ondersoek en onderhandelinge is op regeringsvlak ge'inisieer

vir die

verwesenliking van so 'n toeristebrandpunt en werkskeppingsgeleentheid in die
eertydse tuislandgebied, gesentreer rondom Kaditshwene in Noordwes
(Addendum D).

Die onderhandelinge het geslaag (Addendum D).

'n

Lewensvatbaarheidstudie is uitgevoer, die grond is herbestem deur Metroplan
(Addendum D 4.2). en besigheidsregte is verkry (Addendum D 4.2).

'n

Uitvoerbaarheidstudie is voltooi (Addendum D 4.2). Wandelpaaie is uitgemerk
en 'n opname van die plaaslike fauna en flora is gedoen deur die Taaibos-tak
van die Dendrologiese Vereniging in samewerking met die Skool vir
Omgewingstudies, vakgroep Geografie, eertydse PU vir CHO, onder leiding van
professor Sarel Cilliers (Addendum D 4.2).
Die opgrawingsgeleentheid het horn voorgedoen met navorsing oor die eerste
muurkunspaneel wat in 1822 deur Campbell te Kaditshwene gedokumenteer is
(Conradie 2000a:20).

Gedurende die navorsing te Kaditshwene is navorser

genader deur dr. Boeyens van Unisa se Departement Argeologie en
Antropologie om aan die opgrawingsaksie mee te doen.

Navorser was op

daardie stadium besig om te soek na muurkunspigment. Die ervaring om fisiek
deur die antieke Ystertydperk-stat te beweeg het die kern van die navorsing oor

transmissie en verandering geword.

Die kombinasie van dokumentgre en

argeologiese bmnne het daartoe bygedra dat 'n vollediger beeld gevorm kon
word van die leefwyse van die Batswana op die vooraand van die blanke
besetting van (Transvaal) Noordwes (Conradie 2000a:l-29).
1.8

Bewaring

(a)

Voortvloeiend uit die bewaringsdoelstelling is met die plaaslike
regeringsverteenwoordiger onderhandel. Verder is 'n toerismebelange-

groep na die historiese gebied vergesel om ook 'n bewaringsaksie aan te
vuur vir die unieke historiese terrein en vindplek (Addendum D 4.1-4.2.4).
Die vorderingsverslag van vergaderings en werkswinkels kan gevolg
word (Addendum D 4 p40-102).
(b)

Daar is ook aangeklop by die Stigting Simon van der Stel, 'n

kultuurbewaringsliggaam, om 'n pre-industriele Batswana-huis wat nog
bewoon word te probeer bewaar. Die poging het nie geslaag nie, omdat
die boumateriaal so tydelik, kwesbaar en verganklik is.

Die huis is

nietemin gedokumenteer vir bewaring van die feite. Dit is gelee in die
omgewing van Stella op die Vryburg-Mafikengpad. Die huis het behoort
aan Victoria Speco wat op 74 jaar oorlede is in 1999. Haar seun Joel
Speco (49 jaar oud) staan ons te woord. Die huis is gelee in die gebied
van Kaptein Modimolo (Addendum B, 2.15).

1.9

Empiriese inwin van ondersteunende inligting

Die onderhoude wat met Batswanas gevoer is, was tweeledig van aard:
Eerstens is die gestandaardiseerde formele metode van Denzin (1970:123-126)
gebruik. Die gestruktureerde gestandaardiseerde lys van vooropgestelde vrae
waar die bewoording en orde waarin die vrae voorkom presies dieselfde aan
elke kandidaat was kon egter nie baie suksesvol met die veldwerk toegepas
word nie en ook nie getrou nagevolg word nie. Die resultaat was 'n styfheid,
ongemak en stiltes, vrae is met skouerophaling beantwoord en die teenvraag
was gewoonlik: Is u van die kliniek of van die regering? Ja, ons weet van vigs!
(Addendum B, 2.16). Die navorser wat in die Pilanesberg-omgewing opgegroei

het en die taal magtig is het gou besef dat daar 'n ander metode gevolg moes
word.
Die metode wat die geskikste was is die ongeskeduleerde gestandaardiseerde
onderhoudsmetode van Denzin wat meer suksesvol en spontaan oorgekom het
(kyk Addendum B, 2.16). Die aanvanklike deel van die onderhoud is
gestandaardiseer met elke onderhoudvoerder se naam, ouderdom, status en
aantal kinders, kapteinsgebied en totem.

Uit gewone gesprekvoering kon

dieselfde inligting wat navorser van elke onderhoudvoering verlang spontaan
aangevoer word wat meer vryheid gelaat het vir die toetsing van spesifieke
hipoteses gedurende die onderhoudvoering en 'n verwerking daarna
(Addendum B, 2.17; Denzin 1970:123-126). Die spontane onderhoudsvoering
met vroue was besonder geslaagd, wat waarskynlik toegeskryf kan word aan
die feit dat navorser Setswana magtig is. Die gesprekke kon op hul vlak oor
belange by sosiokulturele sake plaasvind waartydens die muurkuns ook deel
geword het van die gesprekvoering. Die metode het groter vryheid aan die
ondervraer gebied om uit te wy oor aspekte en metodes van die muurkuns wat
vir haar belangrik was. Toestemming van die kapteins het meegebring dat die
navorser in hul gebiede navorsing kon doen.
Die navorser het aan die begin van die gesprekvoering reeds besef dat orde en
ordelikheid kosmologies en kosmograties van belang is vir die Batswana, soos
die letema uitvoering is van geordende patroon om die gebedsrite. Gombrich
(1979:72) beweer dat:
Pattern-making in its most general form may be characterized as an
ordering of elements by identity and difference.

1.10

Analise van patroonritme en tessalering

'n Spesiale metode vir die analise van die patroonritme en tessalering is
ontwerp om die vergelyking van analise te kon doen soos in hoofstuk 2
en in Addendum B bespreek word.
Deur analise van patroonritme word vyf aspekte van die muurkuns gedek:
Die totale formaat waar die muurkuns voorkom en die tessalering
daarvan.
Die patroon en die motiewe kan gedifferensieer word tot basiese vorme.

Dit is moontlik om die kombinasie van die motiewe en vorms te analiseer
wat gebruik is vir die muurkuns.
Die tessaleringsverband kan geanaliseer word.
Laastens kan daar vasgestel word of daar 'n sekere orde van ritme en
voorkoms is in die patroonveld.
Elke muurkunsvlak kan in drie ontwerp-elemente ingedeel word naamlik.
Die dominante patroon wat oor die hele formaat voorkom.
0

Die sekondere of invulpatroon, byvoorbeeld tekstuurlyne
horisontalelyn, gekurfde lyn, diagonale lyn en so meer.

in

Daar is motiewe wat simbooldraers is soos byvoorbeeld 'n saadmotief,
driehoekmotief, halfmaan en andere. Die simboliek van muurkuns word
in hoofstuk 6 bespreek.
Deur analise van elke muurkunsdokumentering kan daar vergelykings getref
word of daar 'n tipiese Batswana-sty1 voorkom en of daar streeksverskille en
eenvormigheid voorkom (kyk hoofstuk 6).
1.I1

Die rol van muurkuns

Muurkuns het naas transmissie en verandering die grootste rol gespeel in die
keuse van die gebied en plekke waar navorsingsmateriaal gevind kon word
(Kaart 1.5). Die rede vir die klem op muurkuns is dat die lig en ligwerking van
die muurkuns 'n kinetiese effek uitoefen en die navorser se aandag van haar
kinderdae af boei, veral die veranderlikheid met die sonlig wat deur die dag die
wisselwerking van lig- en skaduteksture veroorsaak, vorm en vlak be'invloed en
ook dimensie laat wissel. Muurkuns word direk op die muurwand gedoen en
ondergaan saam met die boukuns transmissie en verandering. Muurkuns kom
deesdae selde voor, wat deels toe te skryf is daaraan dat kleihuise nou
seldsaam geraak het.

Muurkuns is ook 'n rituele uitvoeringskuns wat met

landbou en oes geassosieer word. Die rite dien ook om innerlike vrede en orde
te skep in die lapa. Gombrich beweer dat klassifikasie 'n middel is tot indeling
en ordelike verdeling:
Classification is always the ordering and the search for the 'logical' system
in which a unique place can be assigned to any ornamental motif
(Gombrich 1997:73).
Die muurkuns word soms aangetref op afgelee plekke wat moeilik per voertuig
bereik kan word, en dus ongesiens bly en noodwendig verweer.

Metodes wat gebruik is sluit in fotografering en beskrywende dokumentering
van muurkunspanele as materiaal vir 'n sierpublikasie en die vaslegging van die
uitvoeringsproses van muurkunspanele op video; die bestudering en optekening
van die gebruik van natuurlike pigment en die meng daarvan met verskeie
kleurstowwe.

Hieruit het 'n artikel (Conradie 2001:12-15) asook lesings en

.5).
optredes gevolg (bronnelys; Addendum A 1.?-I

Die navorser se persoonlike betrokkenheid by die letema-muurkuns7 en die
uitvoeringsproses het die geleentheid gebied om die krag, energie en
vaardigheid waarrnee so 'n muurkunspaneel uitgevoer word en die spontane
tessalering8 waarrnee die proses gepaardgaan, te beleef en op video, foto en
skyties vas te 16 vir dokumentering en bewaring (Videosnit 2). Tydens die
navorsing is daar gekyk na die moontlikheid van streeksontwerp en -tegnieke.
Die bevinding was dat dit eerder die materiale wat beskikbaar was as
vindmateriaal wat 'n rol gespeel het, as streeksontwerp en motiewe.
omgewing

waar

goeie

klei

voorgekom

het

is

Die

besonderse

reliefontwerpuitvoerings gedokumenteer, terwyl in die omgewing waar
delwersklippies voorgekom het van die klippies in die muurkunspanele
ge'integreer is as tegniek. Waar daar groot supermarkte in die tuislandgebiede
is, is daar byvoorbeeld van bottelproppies gebruik gemaak as deel van die
muurkunstegniek moontlik omdat dit dan so geredelik beskikbaar is.
1.12 Multimedia-aanbieding

Die finale deel van die metode het die ontwerp en uitvoering van die
multimedia-aanbieding behels.

a

Letema die Setswana m r d vir ploeg /ematema [ietterlikl ploeg. Die term benoem 'n graveertegniek
waarmee muurkuns met 'n skerp voomerp in die nat pleisterklei teen 'n muur uitgevoer of geskep word.
Gewoonlik word 'n huishoudelike vurk of 'n stokkie vir die doel gebruik. Die letemategniek het sterk
assosiasies met ploegvore en die bewerking van landelye.
Tewlering: die t e n fes~aleringbenoem 'n geometriese verdeling van 'n oppervlak as voorbereiding vir die
aanbring van patmne.

1.13

Hoofstukindeling

Die navorsingsriglyne soos ontwikkel na aanleiding van die leidende
navorsingsvrae lei tot die volgende hoofstukindeling:

HOOFSTUK 1:
HOOFSTUK 2:

VERANTWOORDING, DOELSTELLINGS EN BYDRAE
VAN DIE STUDIE
SENTRALE
TEORETIESE
STELLING
EN
METODOLOGIESE UITGANGSPUNTE

HOOFSTUK 3:

SOSIOKULTURELE KONSEPTE EN FAKTORE WAT DIE
TRANSMISSIE EN VERANDERING VAN BATSWANA
BOU- EN MUURKUNS BEPAAL

HOOFSTUK 4:

HOOFSTUK 6:

PARERGONALE WEERSPIeELING VAN TRANSMlSSlE
EN VERANDERING IN DIE BATSWANA BOU- EN
MUURKUNS
BATSWANA BOU- EN MUURKUNS AS PARERGONALE
KOMMUNIKASIEMIDDEL
BATSWANA MUURKUNS: ANALISE EN INTERPRETASIE

HOOFSTUK 7:

RESUMC

HOOFSTUK 5:

HOOFSTUK 2
SENTRALE TEORETIESE STELLING EN METODOLOGIESE
UITGANGSPUNTE

2.1

Inleiding en bree konteks

Die oorkoepelende doel van hierdie hoofstuk is om die konteks waarbinne die
studie ingebed is uiteen te sit, die konsepte wat gebruik word te verklaar en die
teoretiese raamwerk vir die hantering van die konsep parergon as verklarende
model vir die studie daar te stel.
Die oorsigtelike definisies van die sleutelbegrippe is nie 'n poging om 'n
volledige beeld weer te gee van hierdie komplekse begrippe nie maar is slegs
bedoel om die raamwerk volledig te maak. Die doel in die studie is deurgaans
om 'n parergonale blik te gee op die rol van die sosiokulturele dikteringsmag as
katalisator tot transmissie en verandering en dan veral soos gernanifesteer in
die Batswana bou- en muurkuns wat die fokus van die studie vorm.
Hierdie aanpak is gekies omdat transmissie en verandering nie altyd visueel
waarneembaar is nie tensy dit deur die parergonale perspektief ontbloot word
om die rnoontlikheid daar te stel vir herinterpretasie en herevaluasie.
'n Voorlopige verantwoording vir die gebruik van parergon kan gevind word
daarin dat parergon as begrip we1 al in die beeldende kunste gebruik is, en
spesifiek deur Anselm Kiefer (1975) wat in sy uitstalling daarna verwys as die
gebruik van Ausbrennen as interpreteringsmiddel.

In Grammatdogie deur

Derrida (1976:l58-163) en Givon (l989:135) word hierdie toepassing uitgebrei.
Binne die sosiokulturele gebruiksverband, soos in hierdie studie, is dit nuut en
word gesien as 'n bydrae by wyse van die daarstelling van 'n meganisme om
die rol van die sosiokulturele as parergonale hoek te ontbloot by transmissie en
verandering in die konteks van 'n kunsuiting, naamlik die Batswana bou- en
muurkuns.
Die studie word gedoen teen die bree konteks van 'n post-koloniale agtergrond,
waarin die sentrale konsep van feminisme ook omvang word. Die spesifieke
toepassings van die konteks sal in die loop van die hoofstuk en die studie as

geheel eksplisiet gemaak word. Een van die sentrale begrippe wat met die
metodologiese benadering tot die navorsing verband hou en wat gebruik word
om 'n basis of platform of wetenskaplike raamwerk te skep waarbinne die
sleutelbegrippe en die tydsraamwerk vasgestel kan word, is die konsep prekoloniaallkoloniaal en post-koloniaal. Binne die raamwerk van hierdie studie
word hierdie begrippe gekoppel aan die sosiaal-historiese konsepte prePhatlalatsa (pre-koloniale era), Phatlalatsa (koloniale era) en post-Phatlalatsa
(post-koloniale era). Dit is dus nodig om 'n agtergrond te skep rondom die prekoloniale, die koloniale en die post-koloniale.
Kolonialisme kan ook vergelyk word met Imperialisme wat dikwels die
dikteringskatalisator tot transmissie en verandering was. Die politieke terrein in
die huidige Noordwes was rustiger nadat Mazilikazi se Matabele na Zimbabwe
gevlug het. lmmigrante het toegestroom na die binneland, en is opgevolg deur
fortuinsoekers met die ontdekking van diamante in 1866 by Kimberley en goud
op die Witwatersrand in 1870 (Frescura 1989:61).

Die toestroming van

internasionale myners en spekulante het spanning veroorsaak tussen wit en
swart en tussen verskillende swart stamme. Die totstandkoming van primere
industriee het 'n belangrike uitwerking op die sosiale en fisiese omgewing
gehad.

Die stigting van digbevolkte myndorpies het kulturele kontak en

vermenging meegebring - en dit was noodwendig die begin van die afbreek van
sosiokulturele patrone van die Batswana (Frescura:1989: 62).
Die sentrale industriele ontwikkeling het nuwe tegnologie en bou- materiaal en
kundigheid beskikbaar en verkrygbaar gestel, wat deurgefiltreer het tot die
landelike areas. Die historiese tegnologie en bouvorm moes plek maak vir die
nuwe ontwikkeling. Die nuwe materiale en tegnologie was die katalisator tot
verandering en transmissie en verandering kon reeds visueel en parergonaal
inslag vind in die sosiokulturele diktering met herevaluasie en -interpretering
soos in die post-koloniale era duidelik is.
Die post-koloniale era wat 'n wydlopige term is as deel van die postmodernisme
kan nie adekwaat omskryf word nie vanwee die kwiksilweragtige vloeibare
karakter. Vir die bou- en muurkuns is die jare van post-Phatlalatsa na die
1840's 'n

belangrike historiese periode met geen

noemenswaardige

ontwikkeling behalwe transrnissie en verandering via die koloniale invloede,
ekonorniese en politieke faktore wat invloed op die bou-en rnuurkuns toon.
Die samevloei van verskeie kulture kan vergelyk word met 'n geplooide vel of 'n
palimpsest waardeur die kulturele tydspyle dring en kruisinvloede stirnuleer,
waardes word herinterpreteer en aangepas tot kulturele voordeel. Die kulturele
aksies kan ook boemerang en terugslaan (soos die Afrosentriese wat tans sterk
invloede toon op die Eurosentriese). Die invloede is veral rnerkbaar in die bouen muurkuns en ruirnte en ruirntewerking soos bespreek word in hoofstuk 6.
Post-kolonialisme en post-Phatlalatsa reflekteer die volgende as basis:
Ras is nie altyd die sleutel tot kolonisasie nie.
Die rykdorn van die Europese nasies korn nie altyd van hul tuiskolonies
af nie.
Kulture leenbruik vind plaas deur ander wat dit inkorporeer in hulle eie
kultuur sonder dat hulle die kultuur waaruit die sosiale "lering" gemaak
het onderdruk.
Geweld en onderdrukking kom nie altyd voor tussen kolonis en
koloniseerder nie.
Verskille rnaak nie altyd vry terwyl gelykheid nie altyd onderdruk word
nie.
Die verskeidenheid van kulture is nie almal kultureel gekonstrueer en
sosiaal geproduseer nie.
Daar bestaan nie universele waardes in die geskiedenis of in die natuur
nie.
Dit is net gedeeltelik waar dat rnaterialisme post-koloniale studies die
beste pas - dit vorrn ook deel van Afro-kulture.
Dit is juis tydens die post-koloniale era waar transrnissie en verandering met
snelle ontwikkeling plaasvind en waarneembaar is in Batswana bou- en
rnuurkuns.

Die kreatiwiteit waarmee herinterpretasies gemaak word en die

herinterpretering van waardes wat hulle hul eie gernaak het is van besondere
belang hier.
Modernisering is gekonseptualiseer in die 1950's en vroeg 1960's toe die
rnoderniseringsteorie in Europa en Noord Arnerika toegepas is op post-

koloniale Afrika.

Eurosentriese verwagtinge

is daargestel tydens die

onafhanklikheidsprosesse dat snelle ontwikkeling beman met burokrasie sou

vooruitgaan in ontwikkeling volgens Westerse standaarde.

lnstede dat

moderniteit Afrosentriese waardes en tradisie vernietig was

daar 'n

samesmelting via die parergonale met herinterpretasie van sosiokulturele
waardes. Chabal en Daloz (1999:51-52) maak die volgende stelling:
There are signs that modernity and tradition are fusing together as Africans
pursue a very African type of modernity congruent with African tradition.
Feminisme handel in wese oor vroueregte Bullock: (1977: 313-315), wat betref
gelykheid in politiek en werkgeleenthede., seksuele outonomie en selfhandhawing soos die reg tot aborsie en voorbehoedmiddels. Feminisrne se
ontstaan spruit uit 'n stel waardes en idees om vir die vrou gelyke beregtiging
en beter lewenskwaliteit en regte te bekom in 'n samelewing waarin hul hulself
nie kon verteenwoordig nie. 'n Klem op vroueregte kom deurgaans voor in die
navorsing omdat dit gaan oor die sosiokulturele diktering en die rol van die vrou.
Die rol van die vrou sluit onder andere in die bou- en muurkuns van haar huis
(die malapa-skermmure, die vloere en die onderhouding daarvan, sowel as die
maak van potte, graansilo's en stoorplek). Die versameling van brandhout,
voedsel, graan oes en voorbereiding daarvan word insgelyks gesien as 'n
vrouetaak, en is gekoppel aan die onthaal en voeding van gaste en die gesin.
Voeg daarby ook die instandhouding en netheid van die malapa vir orde en
harmonie (soos bespreek word in hoofstuk 3 en 6). Van kardinale belang binne
die konteks van die rol van die vrou is geboorte skenk aan 'n nageslag en die
opvoeding van die kinders - waardeur sy vir die man regte bekom vir 'n stem in
die kapteinsraad. Die we1 en wee van haar gesin word bevestig deurdat sy
deur transmissie en verandering die sosiokulturele diktering eer en oordra aan
die kinders.
In die ondersoek word die rol van die vrou oopgedek daarin dat haar inset en rol
in die skep van die woonruimte en die muurkuns duidelik word. Haar regte en
status kristalliseer uit, sowel as die van haar man as stemgeregtigde in
stamverband. Ook in 'n tegnologiese verband is daar 'n sterk feministiese
verband met die Romantiek in die Batswana bou- en muurkunsuitvoering. Die
blote begripsomvang van parergon is Romantics, aangesien die karakterisering
daarvan onwerklik of denkbeeldig is, 'n bedekte of metafisiese teenwoordigheid

is

-

'n transendentalisme, wat essensieel 'n Romantiese konsep is. Hierdie

faset van die totale beeld word deurlopend uitgebeeld in die loop van die studie.
Voordat tot die kriteria van evaluasie oorgegaan word is dit nodig om van die
belangrike verskille tussen Eurosentriese en Afrosentriese begrippe van kuns te
begryp. Die kunstenaar in die Afrika-konteks word gesien as 'n tussenganger
en geen hoe premie word geplaas op individualiteit nie. Die kunstenaar volg
gewoonlik normatiewe en voorgeskrewe konvensies. Mazrui (1980:47) beweer
dat 'n kunswerk in die Afrika-konteks nie aanvanklik geskep word as
bemarkbare kommoditeit nie maar word bepaal deur funksionele eienskappe en
vereistes wat weer parergonaal bepaal word deur tradisie en sosiokulturele
konsensus.
Bevindinge tydens die navorsing het bewys dat Afrosentriese kuns meer
gehoorsaam is aan die basiese tydlose stilistiese en dekoratiewe norme en nie
soseer gedryf word deur vemuwing nie. Dit is ook onlosmaaklik van die rituele
konteks van gebruik wat alles deel vorm van 'n uitdrukking van sosiokulturele
en etniese norme. Die parergonale is ook hier ter sprake ten opsigte van die
kognitiewe taal,

manipulatiewe

vermoe,

simboliek,

funksionaliteit

en

kosmologiese en kosmografiese onderhouding (soos bespreek in hoofstuk 4).
Kunswerke bestaan selde uit direkte verteenwoordiging, want gewoonlik is dit
gestileer, meer ikonies of parergonaal van aard en omvat sekere intellektuele
konsepte en simbole.

Die materiale wat gebruik word het hul eie krag en

betekenis en word vir 'n spesifieke parergonale doel en rituele uitvoering
gebruik. Die duursaamheid van die kunswerk (soos die muurkuns) is nie vir die
Afrosentriese kunsskepper van belang nie aangesien dit wat tel slegs die
skeppingsuitdrukking is, wat 'n parergonale en rituele gebedsaksie en 'n
simboliese onderhouding van die kosmografie is. Die stelling word geillustreer
deur die bou- en muurkuns wat periodieke sikliese herhalende uitvoering en
volgehoue herstel is. Verskeie van die kunstenaars se menings is gevra oor die
kort lewensduur en die verganklikheid van die bou- en muurkuns. Die reaksie
op genoemde vraag was dat hulle die geleentheid as voorreg sien om kreatief
uiting te gee aan sosiale bewussyn.
Die simboliese krag van 'n medium soos grond, gelaai met simboliek, is by die
Afrosentriese visie op kuns van kardinale belang. Selfs die beesmisrnengsel as

toevoeging by die medium klei vorm deel van 'n parergonale medium (soos
verder bespreek word in hoofstuk 6).

2.2

Transmissie en verandering

Wanneer die tema van die navorsing, naarnlik Transmissie en verandering: 'n
parergonale blik op die bouen rnuurkuns van die Batswana, in sy basiese
komponente ontleed sou word, is dit nodig om die konsepte te verantwoord.
Die begrip transrnissie (uit die Latyn trans+mittere) het die betekenislading van
"handing down by oral tradition" (vgl. DPP, 1925, 1:713). Transrnissie impliseer
die konsep van "styl" soos dit algerneen gebruik word in die visuele kunste en
bou- en muurkuns as belangrike rneganismes om die boukultuur en

-

verskynsels te verstaan en te katalogiseer. Styl hou dus nie net die visuele
transmissie van bou- en muurkunsvorm in nie; dit behels ook kultuurwaardes,
tegnologie en die metode wat gebruik word om die elernente te inkorporeer in 'n
lokale sty1 en kultuur. Kuijers (1982:47) beskryf sty1 as:
[Die] rnanifestasie van kunsbesef en daarorn ook van lewensbeskoulike
oortuigings wat in beide die estetiese idee en die estetiese vorm uitdrukking
vind. So gesien kan sty1 as 'n sentrale begrip, ter verklaring van die
ontwikkeling van die kunste dien.
Die begrip transmissie en verandering via 'n parergonale beskouing staan
sentraal in die navorsing wat onderneem word. Die doel is ook om die rol wat
albei die prosesse speel in die ontwikkeling van die bou- en muurkuns vanaf die
pre-Phatlalatsa of pre-koloniale era tot en met post-Phatlalatsa of posf-koloniale
era aan te toon.

Die navorsing van transmissie en verandering via 'n

parergonale blik hanteer dus die konsep van parergon, 'n benaderingswyse wat
die onsigbare of bedekte en aanvullende elemente in die ondersoek van
Batswana bou- en rnuurkuns oopdek.
2.3

Parergon

In 'n persoonlike gesprek met prof Denida in 1998 by die PU vir CHO het die
klem geval op die konsep parergon wat van belang was vir die navorsing. Die
konsep van parergon, wat beide die fokale belang en die raarnwerk vir hierdie
projek vorm, is van sentrale betrokkenheid in Denida se invloedryke werk oor
dekonstruksionistiese estetiek, The truth in painting (1987).

Parergon is

atkomstig van die Griekse woord ergon wat beteken "werk", en para, wat
beteken "langsaan" rondom of bokant" (G.E.L. 1935). In sy derivatiewe gebruik
van die konsep het Derrida veel te danke aan Heidegger. In The end of
philosophy interpreteer Heidegger die Griekse wood ergon in Aristoteles se
filosofie deur dit te ontleed. Volgens die Griekse denkwyse is werk nie werk in
die sin van die afhandeling van 'n veeleisende taak nie. Dit is ook nie resultaat
en gevolg nie.

Dit is werk in die sin van dit wat geplaas is in die

onverborgenheid van die uiterlike voorkoms en so staande of liggend voortduur.
Om voort te duur beteken hier- rustend teenwoordig wees as werk.

... thought in the Greek manner, the work is not work in the sense of the
accomplishment of a strenuous making. It is also not result and effect. It is
a work in the sense of that which is placed in the unconcealment of its
outward appearance and endures thus standing or lying. To endure
means here: to be present at rest as work (Heidegger 1973:5)
Die parergon verwys dus na die nosie van teenwoordigheid in sy onsigbare of
bedekte vorm.

Die parergon as supplement, byvoeging, aanvulling, ekstra,

eksterioriteit", "aanmerking, suggestie of opmerking", "byvoegsel", of "nota" by
die kunswerk (Denida 1987:54-6), verwys na dit wat nog buite, nog binne die
kunswerk gekonstrueer is. Die redevoering oor interpretasie rondom die bouen, muurkuns streef daarna om sodanige versteke teenwoordigheid te ontbloot
of te ontdek om hul skeppings betekenisvol te maak asook die rol van die
aanskouer wat betekenis in die uitbeeldings projekteer.
Die parergon kan nie wetenskaplik of rasioneel gemeet word nie, aangesien dit
metafories gepostuleer word. Die term verwys na assosiatiewe betekenisse of
interpretasies wat in die verbeelding van die beskouer vorm aanneem, in
reaksie op die evokatiewe metaforiese beeldensvlak van die bou- en muurkuns.
As gevolg van die bykomende waardes en simboliese konnotasies en
assosiasies aan die bou- en muurkuns verander die bou- en muurkuns van 'n
suiwer fisiese uitbeelding na 'n betekenisvolle simboliese stelling. Bestaande
interpretasies en assosiasies is gedurig ondeworpe aan 'n byvoeging en
hersiening, sodoende is die parergon onderworpe aan 'n voortdurende
"herinterpretasienof "he~ertolking". Beide die argiteklbouer en die toeskouer
speel belangrike rolle in die samestelling van die parergon.
Die fasilitering van die begrip parergon kan in die volgende maniere van
manifestasie gelys word vir die navorsing:

Parergon as paradigma.
Parergon as diskoerslredevoering
Parergon as pragmaties
Parergon as 'open-ended'
Parergon as fragmentasie
Parergon as dekonstruksie

2.3. I Parergon as paradigma

Om die parergon te kan omskrywe is dit nodig om die operatiewe modelwoord
paradigma te kan vasstel' . Paradigma sluit verskillende assosiasies in soos
die konteks, raamwerk en patroon of onlwerp, model of die daarstelling van al
die infleksies of verbuigings van die woord (C.P. D.1986 s.v.) 'paradigma'.
Givon (1989:44) word weer eens gevolg maar wat ook toegee aan prof. Derrida
in sy redevoering dat geen 'suiwer' paradigmas bestaan nie, aangesien tekens
(of ikoniese voorstellings) 'n mengsel van simbole, indekse of verwysings en
ikone is wat uitsprei langs multidimensionele ruimtes.

Givon (1989:44)

redeneer verder dat as die raamwerk of konteks stabiel is, sal die betekenis van
die beeld of teken ook stabiel wees.
Die begrip paradigma het 'n sentraal omwentelende belang verkry in resente
filosofie en literere kritiek sedert skrywers bewus geword het van die verskyning
van onstabiele verwantskappe betreffende byvoorbeeld objek of doel teenoor
paradigma, of kennis teenoor paradigma. Betekenisse van Batswana bou- en
muurkuns is nie altyd stabiel as kunswerke nie, maar dit wil nie s6 dat die
interpretasie nie gebonde is aan die konteks of sonder konteks is nie. Tydens
die gesprekvoering met prof. Derrida 1998; met sy besoek aan die PU vir CHO,
het hy die mening gelug dat die struktuur van die parergon van so 'n aard is dat
geen samevatting van die afbakening selfs moontlik is nie sy woorde was:
Frames are always framed: thus, by part of their content. Pieces without a
whole, "divisions" without totality.

Die betekenis van die wwrd 'paradigma" sluit verskeie assmiasies in s w s konteks, raamwerk, patmon of
ontwerp, model of die daantdling van al die infleksies of verbuigings van die woord (C.P.S. 1986 s.v.
'paradigma'.

Die uitdrukking raamwerp is altyd geraarn of afgebaken deur 'n gedeelte van
hul inhoud - die vorming van fragmente van die inhoud sonder 'n geheel (kyk
ook Johnson 1987:416).
Kontekstuele kaders word dus altyd voorafgegaan en gevolg deur ander
paradigmas of kontekste: Die "onskuldige oog" blyk onmoontlik te wees. Die
Batswana-vrou voer haar bou- en muurkuns in 'n bepaalde afbakening, doel,
ritueel of gemoedstoestand uit wat die aanskouer in staat stel om 'n ander
kader van interpretasie rondom die bou- en muurkuns te maak, mits hul die
kultuur ken en die kognitiewe taal kan verstaan. Die paradigma as deel van
parergon se kontekstuele stmkture funksioneer nietemin op 'n verwante wyse.
Volgens prof. Denida (1998) is 'n s t ~ k t u uof
r raamwerk op 'n semantiese3vlak
'n kombinasie van komponente wat 'n spesifieke geheel vorm. 'n Substruktuur
is 'n kombinasie van komponente wat as kombinasie, self 'n komponent van 'n
groter struktuur is.
Wanneer die reelmatigheid absoluut is, is die struktuur sistematies geslote. So
'n struktuur kan na verwys word as 'n geslote sisteem.

Wanneer die

reelmatigheid of ordelikheid van 'n struktuur nie absoluut is nie, word dit beskou
as 'n ope sisteem 'open-ended'. Alhoewel wetenskaplikes dikwels verstom is
deur die wonder van realiteit (deur sy sistematiese aard of natuur), is geslote
sisteme seldsaam. Paradigmas, kaders of parerga as interpretasie kan nooit
geslote wees nie aangesien beskouers verskil en bou- en muurkuns met 'n
kosmografiese en kosmologiese beskouing gesien moet word. Vir prof. Derrida
is die sluiting van filosofiese konsepte - as absolute strukture van
geformaliseerde of sistematiese konsepte - die oppergebaar van logosentriese
denkwyse (gedagtes) kyk ook Norris (1983:22).

Sluiting sal 'n begin- en

eindpunt behels, en sodoende grense en verdeling skep.
Die verwantskapsgrense van bou- en muurkuns is dus, afhangende van die
gesigspunt van die beskouer, veranderlik. Volgens Barthes irnpliseer struktuur
beide grens en perspektief, 'n horison binne die "gernoedelike gebied van
ruimte"
2

I

Sonntag (1982:310) noem dit die "comforting area of the ordered

Die uitdrukking 'raamweW of 'paradigma" stem w r e n met "sbuktuur 'semantics"' word struktuur onderskei
van 'velwysing" of 'assosiasie' om metavlakke of fondasie bedoellende basiese grondslae uit te wys.
alhoewel menige mreenstemmende kenmerke waargeneem kan word.
Semantiek in die geval word 'sbukluuf onderskei van 'velwysing" van" assosiasie" op basiese grondslae.
alhoewel menige mreenstemmende kenmerke waargeneem kan word.

space". In Paul Ricoeur se woorde waarmee prof. Derrida saamstem word
beide kunstenaar of skepper en kunswerk "sprekende voorwerpe".

Bakker

(1973:163) stem ook hiermee saarn.
Die kunstenaar of skepper in die geval die Batswana-vrou se skepping as
kognitiewe poeties, rituele gekontekstualiseer as resultaat van die kunstenaar
se perspektief oor die werklikheid dit wat sy kosrnologies en kosmografies glo
en beoefen. Volgens Givon (1989:45 ) se argument hang interpretasie af van
relevansie die spil waarom dit draai naarnlik verbintenis, eendersheid enlof
analogie wat assosiatiewe paradigmas om die kunswerk skaar of aantrek.
2.3.2 Parergon as redevoering

Die rol van redevoering is uiters belangrik in die samestelling van parergon,
aangesien kritiese veronderstelling gekonstrueer word via die redevoering, wat
na benadering van die bou- en muurkuns se betekenisse of doelwit kan lei.4
Redevoering is rnoontlik gemaak omdat daar rneningsverskille is.

Volgens

Staton (1987:133-134) het Ferdinand de Saussure 'n nuwe teorie en denkwyse
bekendgestel wat 'n rewolusion&e effek gehad het op die meeste vakrigtings
(Staton 1987:133).

Via serniotiek is die outoriteit van taal bevestig.

Redevoerders soos byvoorbeeld Barthes het die redevoering verder gevoer.
Tweedens orndat daar differensiasie is, is redevoering nie finaal nie, onbeslote
of oneindig of 'n rondspeel met verbeelding en alternatiewe. Die fundarnentele
verskil of differensiasie lei verder tot die skepping van altematiewe verder tot
die

voortbrenging

en

skepping

van

alternatiewe

redevoering

of

gedagtewisseling saarngestel nie al is dit parergonaaloor feminisrne.
Vir die doel van die ondersoek sal die parergon in verhouding tot die rnetafoo?
beskou moet word, dit wil s6 in sarnehang met verboe betekenisse.

Die

figuurlike taal of metafoor vertoon 'n essensiele onafgebakenheid wat relevant
is vir beide bou- en muurkuns.

Nietemin funksioneer 'n kunswerk nie op

dieselfde manier as 'n liter6re werk nie, aangesien die visuele belewenis
Chomsky is die eente taalkundige wat emstig aandag gevestig het op die betrekiik nagelate aspek van
taalkundige gedrag. naamlik die kreatiewe karakter aspek daarvan (Wener 19751974:32). Chomsky erken
von Humboldt as sy vwrganger daarin. Die strukture wat deur die meeste grammatici behandel word, is
sienbare of waameembare struklure. Generatiewe orammatika is Chomskv se hwfaandeel aan twretiese
tale wat
taalwetenskao en het sv twretiese wnorono in di&liooende
strukture -t die
~.
-~ vermoP
- - verklaar
- - van
aleselfde g m k g e stmkkur deel wat dietundHmentelestrukluur van dte gemoed reflekteer.
Die metafoor wys na 'n ob,e.!i
doe1 of aksie *at nie ierterlik aandui met d ~ e
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besonder belangrik is in die kunswerk, vir die rede word die visuele bydrae ook
verder uitgelig met die toevoeging van die visuele beeld. Die betekenis van 'n
kunswerk is nie slegs via redevoering of gedagtewisseling saamgestel nie; dit
word ook "beskou" en "erken" of "ervaar" of "belewe". Die redevoering rondom
'n kunswerk sal beide die semiotiese-verbuigings van die metafoor verbonde
aan die uitbeelding en die onafgebakende visuele funksie van die metaforiese
uitbeelding moet inkorporeer of insluit.

'n Gefragmenteerde komplekse

samestelling en moontlike metaforiese betekenisse is gevolglik gemoeid en
betrek by die ondersoek na parergon.
Die bou- en muurkuns verg dus 'n fenomenologiese ingesteldheid van die
beskouer.

Staton (1987:62) redeneer dat vanuit die fenornenologiese

standpunt, daar 'n poging is om die grense te vervaag tussen die eksteme
objek en die interne subjektiewe, om bewustheid te ontbind of vloeibaar te
maak. Dan word die saamvloeiende tot een gemaak ('n "is-heid", "unified", dus
'n "is-ness") van die bestaan word ondervind (Staton 1987:62).
2.3.3 Parergon as pragmatics

In die ondersoek word sekere kemmetafore betrek, naamlik "point of view"
afbakening en konteks wat verder veralgemeen word via die nosie of begrip van
struktuur of sisteern en metavlakke of assosiasies. 'n Pragmatiese beskouing is
gevolglik duidelik betrek in die diskussie van die parergon.

Volgens die

pragmatiese standpunt is menings nie universeel geldig nie, maar saamgestel
uit persoonlike gewaarwording en waarnemings en 'n persoonlike oogpunt. Met
verwysing na beskrywing en oogpunt, word Givon gevolg (1989:l) wat redeneer
dat "die beskrywing van 'n entiteit onvoltooid is, onvertolkbaar, tensy dit die
oogpunt spesifiseer vanwaar die beskrywing of waardering gemaak is.
Daar is 'n belangrike verband tussen die betekenis en die konteks (Givon
1989:2). Givon se mening is dat die betekenis van bou- en muurkuns nie
volledig verstaan kan word sonder die begrip van die konteks waarin die
uitdrukking gebruik is nie.

As die inhoud van 'n kreatiewe skepping

onafgebaken is, is die inhoud of konteks ook so. Daar is niks nuuts omtrent die
nosies nie; dit is die heropbouing of rekonstruksie van die konsepte tot die
parergonale beskouing.

Bowendien is alle uitbeeldings wat in die rnuurkuns gebruik word, in my opinie,
skeppende variasies gebaseer op van wat reeds teenwoordig is, of wat reeds
vooraf ges6 of gedoen is in variasie. Kunsskeppinge in die vorm van muurkuns
is dus 'n reaksie of weerklank of herinterpretasie van wat reeds bestaan. Die
rnotiewe of uitbeeldings word dus bloot "spore" van teenwoordigheid, dit wil s6;
kopiee van vorige teenwoordighede. In hoofstuk 6 word die proses en tegnieke
betrokke by die seleksie van uitbeeldings, ondersoek in samehang met die
parergonale estetiek. Beide skepping en vertolking van die rnuurkuns word
gevolglik "post-strukture".
Die essensiele onafgebakenheid wat deur die pragmatiese metode oor die
algerneen toegelaat word laat volop ruirnte vir mistieke en metafisiese entiteite
wat in die opsig saamloop met die redevoering. In die redevoering het dit
duidelik geword dat 'n mens nooit van die gesigspunt of oogpunt, konteks en
kader deur Denida ontsyfer as die parergon kan vrykom of wegkom nie.
2.3.4 Parergon as fragmentasie
Op die stadium van die argument lyk dit asof parerga beskryf kan word as die
gefragmenteerde onsigbare of onsienbare elemente binne en rondom die
kunswerk, soos interpretasies, bedoelings en gevoel uitgelok deur afbeeldings,
simboliese assosiasies en die werk se Zeitgeist (d.i. die gees van 'n bepaalde
tyd en plek).

In breer perspektief is fragmentasie (as manifestering van

dekonstruksie) ook waarneembaar in die huidige tydsgewrig waar verbruik en
produksie oorheers. Alhoewel fragmentasie uitdrukking in verskeie vorms in die
geskiedenis voorkom, is dit van besondere belang in die dekonstruktiewe
bewussyn, 'n begrip wat impliseer dat voorbeelde nie bestendig kan wees nie.
Dit impliseer egter nie dat vertolking vry van konteks is nie. Denida dui aan dat
die struktuur van die parergon sodanig is dat: die totale berekenbaarheid van
die grense daarvan onmoontlik is. Raamwerke is altyd omraam, vanuit hulle
wese, stukke sonder 'n eenheid, afdelings sonder geheel (Johnson 1987:416).

2.3.5 Parergon as ope-sisteem ('open-endedness')
Raamwerke wat kontekstueel van hul verband afhang (of dan parergon) word
altyd voorafgegaan of opgevolg deur ander raamwerke. Die kunstenaar rnaak
die kunswerk binne 'n bepaalde gedagteraamwerk, wat die kyker toelaat om 'n

ander raarn van interpretasie om die kunswerk te trek. Hierdie voorbeelde van
kontekstuele strukture funksioneer op 'n relatiewe wyse, rnaar is nooit geslote
nie, aangesien kykers verskil en werke van tydperk tot tydperk verskillend geag
word.
Vir Derrida is die 'afsluiting' van filosofiese denkbeelde, konsepte of begrippe as
absolute strukture van vorrngewende of sisternatiese kennis - die rnees
voortreflike

voorbeelde

van

logosentriese

denkrigtings

(persoonlike

rnededeling).
Afsluiting sou 'n begin en sluitingspunt irnpliseer, waardeur derhalwe
versperrings en afdelings, skeidings of verdeeldheid geskep word. Nadat die
kunstenaar die kunswerk voltooi het is sy grense van bedoeling of betekenis
afgesluit. Die raarnwerk word gelyktydig deur die kyker hempen. In die taal
van Ricoeur (volgens Bakker 1973:163) is beide die kunstenaar en die kyker
sprekende persone, onderwerpe of voowerpe (Bakker 1973:163). Volgens
Roland Barthes openbaar die kunswerk beide grense en perspektief, 'n horison
binne die gernaklike gebied van besternde ruirnte (Sonntag 1982:310).
Gevolglik,

argurnenteer Givon

(1989:45),

draai

interpretasie

rondorn

toepaslikheid, relevansie, gelyksoortigheid en ooreenkorns, wat assosieerbare
voorbeelde rondorn die kunswerk skep.
2.3.6 Parergon as dekonstruksie

Die ondersoek na parergon is gebonde of verbind aan dekonstruksie. Beide
dekonstruksie en pragrnatika het te doen met teksirnrnanente of teks-inherente
herrneneutiese rnetodologiee.

Alhoewel dekonstruksie 'n 'isrne' van 'n

spesifieke tyd en 'n nuwe beweging of neiging in die bou- en rnuurkuns is, is dit
van toepassing op kuns en boukuns van enige tydperk (Griffiths 1988b: 53).
Die dekonstruktiewe fyngevoeligheid of waameernbaarheid of ontvanklikheid
bestaan in vele vorme, rnaar 'n konstante eienskap blyk te wees 'n houding wat
die bou- en rnuurkuns as 'n betekenisvolle proses aanvaar. De Sausssure (in
Griffiths 1988b:53 55) en sy aanhangers het gepraat van 'n wetenskap van
tekens (serniotiek) wat verby die vasgestelde norrne van taal gestrek het om 'n
wye verskeidenheid van aanduidende sisterne in te sluit.

Die metafisika of bonatuurlike van 'n wese, soos in Heidegger se
DekonstruMion van die geskiedenis van ontologie genoem word is belangrik en
kontrasteer met die 'on-metafisiese' aard van die hedendaagse kultuur waarin
die allegorie leeg of nietig gemaak en ontdoen word van grootsheid of prag
(Griffiths 1998:60). Die jaarlikse herhalende rituele seisoenale uitvoering van
die muurkuns en die volgehoue ritme daarvan is dus 'n dekonstruktiewe
handeling wat die ironie van dekonstruksie aangryp en beklee met romantiek
teenoor die wete van verwering, tydelikheid en verganklikheid. Die bewustheid
van die historiese horison of gesigskring en 'n transendentale, bo-wesenlike
idealisme te ontbloot of te openbaar.
Alhoewel die estetiek onder bespreking as dekonstruksie beskou kan word, is
dit nie die doel van hierdie navorsing om 'n volledige bespreking oor
dekonstruksie as filosofie of benadering te voer of aan te bied nie. Die estetiek
wat beredeneer word, bedoel nie of gee nie voor om hoofsaaklik as
dekonstruksie te dien of te funksioneer nie. Dit moet veel eerder gesien word
as deel van die algemene gees van die tydperk, van 'n dekonstruktiewe gees in
die

afsonderlike

kulturele

voortbrengsels

van

sosiologiese,

politieke,

omgewings-humanit& en godsdienstige gebiede.
Enige poging van kritiese waardering of analise sluit 'n sekere mate van
ontleding of afbreking in.

Die radikaalheid van dekonstruksie as kritiese

benadering I6 in sy aktiewe praktyk of gebruik van hersiening of dekonstruksie
van teks, standpunte en die tradisionele absolute, ooreenstemmend of
ooreenkomstig met die aktiewe dekonstruksie en rekonstruksie van gegewens
of data in die bou- en muurkuns wat bespreek word. Miller (1986:115) beweer
dat dekonstruksie slegs die huidige weergawe is van 'n lang tradisie van
redeneringskuns wat sover teruggaan as veral die Grieke. 'n Agenda vir
dekonstruksie word byvoorbeeld gevind in Aristoteles se klem op die
allemagtigheid of willekeurigheid van die metafoor en taalsimbool (Givon
1989:76-78). Volgens Landman (1987:2) word die metafoor gebruik om beeld
en taal met mekaar in verband te bring, en nuwe verbande te skep. Beelde kry
dan nuwe betekenisvlakke wat onverwagte kategoriee van interpretasie skep.
Tydens Derrida (1998) se besoek aan die PU vir CHO het hy die volgende
mening gelug wat daarop neerkom:

....dat gesproke klanke simbole is van die emosies of aandoenings van die
siel, en geskrewe tekens soos muurkuns simbole is van gesproke klanke
soos die gebed van die vrou vir voorspoed seen en reen. Net soos
geskrewe tekens nie vir alle rnense eenders is nie, so ook nie gesproke
klanke nie.
Derrida se mening oor die handeling van dekonstmering is soos volg:
om 'n radikale disjunksie of skeiding of ontwrigting na vore te bring of te
skep, of te veroorsaak tussen logika en retoriek, bedoeling en gevoel wat
taal of kuns duidelik sC of stel en wat sy figuurlike werking dwing om dit te
beteken. Dekonstruksie is 'n strawwe gevolg gebiedend of dwingend.
Dekonstruktiewe strategiee word

gedernonstreer deur die parergonale

ontsluiting van 'n teks of bou- en muurkuns. Die samestelling van parergon as
'n dekonstmktiewe proses is dus 'n revisionistiese gebmik van die
herinterpretasie van gebeure en beelde via konnotasie of bybetekenis en
metaforiese of figuurlike assosiasies. Op die manier word beelde of vorm in
bou- en muurkuns uitverkore of verkose geselekteer uit 'n wye spektrurn van
moontlike bronne, om sodoende spesifieke betekenisse oor te dra.
2.4

Dialektiek

Deur die parergon as dekonstmktiewe estetiese perspektief aan te spreek, is dit
my doel om 'n dialektiek op te stel:
Die pole van die dialektiek is die, transrnissie en verandering, sosiokulturele
dikteringsmag, ruimte en ruimtewerking, kosrnografie en kosrnologie van die
Batswana wat deur die ondersoek van die parergon gekoppel word.

Die

ondersoek vind plaas vanaf pre-Phatlalatsa (prekoloniaal) tot post-Phatlalatsa
(post-koloniaal).

In die dialektiek sal daar gepoog word om te bewys dat die

ontbloting van parergon betekenis inklee in die sosiokulturele kosrnografie en
kosmologie van die Batswana wat die lewenswyse beklee met betekenis binne
'n gefragmenteerde konteks.

Die fragmentasie van altyd transrnieer en

veranderende tekens en uitdrukkingsvorrns wat op die sosiokulturele geskoei is
met herevaluering en herinterpretasie van sosiokulturele waardes.
Die standpunte wat in die navorsing gebmik word rnoet beskou word as
strukture op sigself, nie as vasstaande of omstootlike gevolgtrekkings nie.
James (1931:53) word hier nagevolg, teoriee word dus instrurnente, nie
antwoorde op raaisels nie.

2.5

Metodes

Metode van veldwerk en vindplekke (kyk kaart 5)

2.5.1

Die metode van veldwerk wat volg was

eerstens die soektog na

muurkunsvindplekke. Die muurkunsvindplekke is yl versprei, wat 'n bewys is
dat die kuns besig is om sy gebruiksfunksie te verloor of deur transmissie en
verandering verskuif het na die private binneruim van die huis. Soms was daar
een of twee vindplekke per dag opgespoor en gedokumenteer.

Sodra

muurkuns gevind is, is daar met die inwoners kennis gemaak en toesternrning
verkry om die privaatruimte te betree. Die doel van die besoek is verduidelik en
toestemming is verkry om die muurkuns te dokumenteer en te fotografeer.
Onderhoud met die vrou van die huis, gewoonlik ook die uitvoerder of skepper
van die muurkuns, is gevoer op 'n non-geskeduleerde, gestandaardiseerde
onderhoudsmetode volgens Denzin (1970:123-126) (Addendum B) (soos
bespreek in hoofstuk 1). Die tegnieke en uitbeeldings is so gekies dat daar 'n
goeie oorsig gekry kon word van die tipe tegniek, variasie, plasing van die
muurkuns en uitvoering daarvan.

Die ruimte en ruimtewerking van die

muurkuns is ook by elke vindplek in aanmerking geneem ten opsigte van
plasing van die omliggende strukture en malapa. Die boukuns en materiale wat
gebruik is vir die konstruksie is gedokumenteer, wat in groot mate inligting oor
transmissie en verandering bekend gernaak het.

2.5.2 Punte waarop gelet is by die muurkuns
Die hoofpunte waarop gelet is by die vindplekke om transmissie en verandering
en muurkuns na te vors is die volgende:
Die plasing van die muurkuns ten opsigte van statuitleg en ruimte en ruimtewerking.

Die uitvoerder van die muurkuns, datum, medium, grootte en

uitvoerings-ligging of plasing.

2.5.3 Werkswyse
Eerstens is die gestandaardiseerde forrnele metode van Denzin
(1970:123-126) gebruik en die meer geslaagde metode was die
informele metode van Denzen wat deurgaans toegepas is.

Die

gestruktureerde gestandaardiseerde lys van vooropgestelde vrae waar
die bewoording en orde waarin die vrae voorkom presies dieselfde aan

elke kandidaat was kon nie suksesvol met die veldwerk toegepas word
nie en ook nie getrou nagevolg word nie. Die resultaat was 'n styfheid,
ongemak en stiltes, vrae is met skouerophaling beantwoord en die
teenvraag was gewoonlik: Is u van die kliniek of van die regering? Ja,
ons weet van vigs! (Addendum B). Die navorser wat in die Pilanesberg
omgewing opgegroei het en die taal magtig is het gou besef dat daar 'n
ander metode gevolg moes word.
Die

metode wat

die

geskikste

was

is die

ongeskeduleerde

gestandaardiseerde onderhoudsmetode van Denzin wat meer suksesvol
en spontaan oorgekom het kyk (Addendum B). Die aanvanklike deel van
die onderhoud is gestandaardiseer met elke onderhoudvoerder se naam,
ouderdom, status en aantal kinders, kapteinsgebied en totem.

Uit

gewone gesprekvoering kon dieselfde inligting wat navorser van elke
onderhoudvoering verlang spontaan aangevoer word wat meer vryheid
gelaat het vir die toetsing van spesifieke hipoteses gedurende die
onderhoudvoering en 'n verwerking daama (Addendum B; Denzin
1970:123-126).

Die spontane onderhoudvoering met vroue was besonder geslaagd, wat
waarskynlik toegeskryf kan word aan die feit dat navorser Setswana
magtig is. Die gesprekke kon op hul vlak oor belange by sosiokulturele
sake plaasvind waartydens die muurkuns ook deel geword het van die
gesprekvoering.

Die metode het groter vryheid aan die ondervraer

gebied om uit te wy oor aspekte en metodes van die muurkuns wat vir
haar belangrik was. Toestemming van die kapteins het meegebring dat
die navorser in hul gebiede navorsing kon doen (Addendum B).
'n Spesiale metode vir die analise van die patroonritme en tessalering is
ontwerp om die vergelyking van analise te kon doen soos in (Addendum
B) bespreek word.
2.6

Terrninologie en werkmetodes

Die muurkunsskema word gebruik om individuele komposisies te analiseer en
te benoem.

Die skema dui die spesifieke patroontipe aan as hoofpatroon met die se
verwantskap tot die ondergeskikte patroon en tot die ander invulling.
Huffman klassifiseer alle klassifikasies as arbitrgre abstraksies en voer
aan dat net sekere variasies gebruik kan word anders sou elke artefak 'n
unieke tipe wees (1986).
Huffman beweer ook verder dat elke klassifikasie 'n doe1 rnoet he en
daar kan soveel verskillende klassifikasies van dieselfde data as
doelstellings wees. Elke variasie kan betekenisvol gebruik of nie gebruik
word vir 'n besonderse doel.
0

Die tweedimensionele muurkuns klassifikasiesisteern is so ontwerp dat
dit ten opsigte van die vorm en die funksie die analise doen ten opsigte
van die patroon as geheel en die spesifieke patrone wat voorkorn. Die
analise lei tot 'n beter begrip van muurkuns.

0

Die volgende analise is 'n bydrae van die navorser wat dateer uit die
gereelde kontak met die Batswana-vroue wat dekoreer.

Die analise

word gedoen ten opsigte van tessalering en patroonritme. Die patroon
en sy ritrne word op die rnanier geanaliseer sodat die tessalering wat die
basiese struktuur van die muurvlak opdeel verstaan kan word. (Die rnaat
waarmee die Batswana-vrou meet is haar arm
kan

bykorn

kan

sy

haar

- sover as wat

rnatematiese

verdeling

die arm

van

die

muurvlakverdeling uitvoer.)
Daar word 'n opname gemaak van die posisies van dieselfde
patroonskema soos dit in die tessalering voorkorn.
Daama word gekyk na die verwantskap van die verskeie patrone tot
rnekaar en die effek wat die patroonritme in verandering het waar dit
deur argitektoniese elemente soos vensters en deure onderbreek word.
Die invloed op die tessaleringsritme en die oplossing deur die patroon te
verander deur te versterk of te negeer om die ritrne te laat vloei. Die
analise van die ritmes lei tot 'n beter begrip van die inherente estetiese
struktuur van die tweedirnensionele rnuurkuns as geheel en afsonderlik.

Laastens word na die tessalering en horisontale band wat die patroon rig
en die patroonveld be'invloed gelet. Die tempo van die patroonritrne kan
ook hierdeur bei'nvloed word.
Volgens Munn (1971:336), word patroonritrne soos volg aangewys: Elke
tessaleringsritrne word ten opsigte van patroonplasing en tipe patroon
geanaliseer.
Elke patroonveld in die tessalering kry 'n alfabetiese letter ten opsigte
van die klassifikasie (a, b, c) wat herhaal word as 'n identiese veld volg.
As daar 'n verandering in die patroonveld is word daar 'n ander
alfabetiese sirnbool toegeken.
'n Patroonsverandering na 'n ander rigting kry 'n apostroof by die sirnbool
byvoorbeeld (a word a'). Die patroonritrne word dan deurgaans op elke
rnuurkunspaneel toegepas.
Munn (1971:336) word in hierdie verband soos volg aangehaal.

... it is my contention that an approach based on the definition of
contrastive units and meaning ranges is relevant to any system of culturally
standardised representation (two- or three-dimensional) where one can
identify discrete, recurrent units through which visual contrasts are made.
Hieruit volg:
Die patroonritrne identifiseer die 'discrete, recurrent units' wat Munn
(1971:338), bespreek in sy aanhaling.
Munn (1971:336-338) noern elke ritrneveld 'n samestelling of 'a
composite category, whereas each pattern within the field relates to what
Munn calls an elementary category'.
Navorser het die volgende rnetode van tessalering in 'n ritrneveld meer
werkbaar gevind. Elke getessaleerde blokkie vorrn 'n rnaat, 'n kga of
'beat' waar die kga of 'beat' onderbreek word deur 'n bou-element soos
'n venster, is daar gelet op die rnanier van oplossing wat die uitvoerder
van die rnuurkuns gebruik het om die kornposisie se ritrne en balans aan
te pas sodat die slagrnaat uitwerk.

Die patroonritrne word dan

diagrarnrnaties by elke dokurnentering geplaas om die ritrneveld rnaklik
te kan lees of identifiseer.

Die patroon en die motiewe kan gedifferensieer word tot basiese vorme.
Dit is moontlik om die kombinasie van die motiewe en vorms te analiseer
wat gebmik is vir die muurkuns.
Die tessaleringsverband kan geanaliseer word.
Daar kan vasgestel word of daar 'n sekere orde van ritme en voorkoms is
in die patroonveld.
Elke muurkunsvlak kan in drie ontwerp-elemente ingedeel word naarnlik.
Die dominante patroon wat oor die hele formaat voorkom. Die sekondgre
of invulpatroon, byvoorbeeld tekstuurlyne in horisontalelyn, gekurfde lyn,
diagonale lyn en so meer.
Daar is motiewe wat simbooldraers is soos byvoorbeeld 'n saadmotief,
driehoekmotief, halfmaan en andere. Die simboliek van muurkuns word
in hoofstuk 5 bespreek.
Deur analise van elke muurkunsdokumentering kan daar vergelykings
getref word of daar 'n tipiese Batswana-sty1 voorkom en of daar
streeksverskille en eenvormigheid voorkom (kyk hoofstuk 6).

lnterpretasie
Ongeag watter metodologie onderliggend is aan die interpretasie van 'n werk,
moet daar gelet word op die basiese aspekte van 'n kunswerk waarsonder die
gebmik van enige metodologie beperk bly.

Daar is in die eerste plek die

kunstenaar die skepper van die kunswerk; dan is daar die kunswerk self; die
konteks waarin die werk geskep is; en die betragter daarvan. Hierdie basiese
komponente van 'n kunswerk hou eng verband met mekaar en behoort in ag
geneem te word by enige interpretasie daarvan. Verskillende kunswerke vereis
derhalwe verskillende benaderings en metodologiee. 'n Uiters belangrike feit is
dat daar skriftelik geformuleer moet word wat in die kunswerk gesien word, dus
'n interpretasie van die visuele skepping.

2.8

Beskrywing

Die Westerse estetiese teoriee is geneig om in vier kategoriee te val, maar die
kunstenaars en kunswerke self kan nie so maklik in kategoriee geklassifiseer
word nie.

'n lngeligte persoon gebruik gewoonlik verskillende estetiese

maatstawwe om uitlopende kunswerke te evalueer, en daar kan uit meer as een
perspektief op 'n bepaalde kunswerk gereageer word.
Alhoewel die vier tradisies van formalistiese, emosionalistiese, mimetiese en
pragmatiese teoriee van mekaar onderskei kan word oorvleuel en vul hul
mekaar aan.

Die gekontekstualiseerde benadering kan breedweg versoen

word met post-strukturalistiese denke. Die vier hooftradisies het gekonsentreer
op die gesofistikeerde beeldende kunste wat in die Weste onder die
standhoudende beskennheerskap van 'n politieke en ekonomiese elite floreer
het en 'n sin vir tradisie ontwikkel het. Kunsvlyt kan ook onder een van die vier
tradisies ingedeel word.
Die vier teoriee word nie in detail bespreek nie omdat dit buite die veld van die
navorsing val. Vir die doel van hierdie studie word die model van Panofsky
gebruik met 'n kombinasie van elemente van die genoemde vier teoriee omdat
dit muurkuns aan die rite koppel (Abrams 1964:18-20).
2.8. I Ernpiriese data
Die empiriese data van 'n kunswerk behels:
Die presiese titel, datum, medium, grootte, en die plek of terrein waar dit te
vinde is kyk (kaart 5).
2.8.2 Forrnele besloywing van die kunswerk

Deur waarneming en beskrywing van die spesifieke formele visuele eienskappe
en te verwys na onderwerp, medium, komposisie, kleurgebruik, lyn, vorm,
tekstuur en so meer. Volgens die formalisme word slegs die kunswerk self by
die ondersoek as verwysingsraamwerk betrek (volgens prof. EA Mare van die
departement Beeldende Kunste by UNISA).
hoofsaaklik oor die visuele waarneming).

Die beskrywing gaan dus

2.8.3 Kontekstualisering van die kunswerk

Die visuele eienskappe van die kunswerk bly die vertrekpunt en daar moet in ag
geneem word dat 'n kunswerk op Wee vlakke bestaan - as 'n outonome
voorwerp met sy eie bepaalde eienskappe en formele elemente, maar ook as 'n
produk van 'n historiese tyd, plek en samelewing. Hoe breer die aanskouer se
kennis strek oor die konteks waarin die werk geskep is hoe breer is sy
verwysings- raamwerk en hoe groter sy vermoe om die kunswerk te verstaan
en te analiseer.

Belangrike kwessies waaroor die analiseerder van die

kunswerk kennis behoort te h6 is die gehoor of eerste betragters waarvoor die
werk geskep is. Die reaksie van eietydse en huidige aanskouers, en of daar 'n
beskermheer was (indien van toepassing). Die sosiale, ekonomiese, politieke,
religieuse en kulturele instellings wat die kunsskepping be'invloed het.
2.8.4 Analise van die kunswerk

Die visuele beskrywing van die kunswerk en die konteks waarin dit geskep is
word nagevors en opgevolg deur oorweging van die formele eienskappe en die
inhoud van die kunswerk. 'n Kunswerk bestaan op twee vlakke as 'n outonome
voorwerp met sy eie bepaalde eienskappe en formele elemente, maar ook as 'n
produk van 'n historiese tyd, plek en samelewing.

Hoe breer 'n mens se

verwysingsraamwerk strek oor die konteks waarin die werk geskep is hoe groter
jou verwysingsraamwerk en vermoe om die parergonale te ontbloot en te
verstaan. Berger (1980:33)beweer dat enige geskiedenis bevooroordeel is en
dat daar geen afdoende geskiedenis is wat geheel en al uit ernpiriese bewese
inligting bestaan nie. Hy beweer ook dat geen kritikus of kunshistorikus op
afdoende en gesaghebbende kennis aanspraak kan maak nie omrede 'n studie
wat noodwendig vanuit 'n bepaalde perspektief gedoen is partydig bevooroordeel - is. Hy noem dit partydig - bevooroordeel omdat dit vanuit 'n
bepaalde gesigspunt of perspektief onderneem is.

Belangrike kwessies

waaroor daar kennis moet wees is onder andere, die sosiale, ekonomiese,
politieke en religieuse instellings wat kunsskeppings be'invloed soos die
kosmografie en kosmologie van die Batswana-vrou op die tydstip van die
kunswerkskepping.
Opvoeding, ras, kultuur, klas en geslag dra almal by tot die vorming van 'n
betrokke ideologie wat bepaal hoe historici weergawes van die verlede

ondersoek en saamstel.

Vertolkings van 'n kunswerk word ook deur

voorafgaande vertolkings be'invloed.
2.8.5 Voortgesette analise of addisionele opmerkings
Die interpretasie van die gegewe vorm en die tegniese aspekte in verwantskap
tot die strukturele organisering van balans, ritrne, harmonie en ook die
kumulatiewe invloed van herhaling, kontras, proporsie, disharmonie, kohesie,
en die funksie daarvan om tot stand te bring formaliteit, inforrnaliteit,
uitdrukkingsvermoe, klassisisme, realisme, naturalisme of abstraksie en so
meer kyk ook (hoofstuk 6 ) .
2.8.6 Die bepaling van die estetiese konstituante van die visuele kunswerk
Die konstituante wat die kunswerk as't ware konstitueer en wat in veranderlike
verhoudings altyd teenwoordig is, is vorm, idee en inhoud.

Hierdie

konstituantes kan ook die inherente of wetmatige komponente van die visuele
kunswerk genoem word.
0

vorm

Die estetiese konstituante dui op aspekte van die visuele kunswerk:
Die fisiese of materiele eienskappe daarvan:
Dit is die grootte of formaat die lengte en die breedte by 'n skildery,
muurkuns of beeldhouwerk uitgedruk in sentimeters. By boukuns die
hoogte in meters en dikwels ook in aantal verdiepings.
Die medium en materiaal ten opsigte van boukuns, klei gebak of
roukleistene, 'polwane' siersteen, klip, staal, glas, ens.
Die medium by skilderkuns, muurkuns en beeldhou is olieverf op doek,
klei, mosa'iek, gips, brons, hout ens.
Die konstitutiewe aspek dui op die tegniese vormtaalelemente soos lyn, kleur,
vlak, tekstuur, ens. Waaruit die artistieke vorm opgebou is en wat die kunswerk
as4 ware konstitueer.
Die komposisionele aspek wat die artistieke ordening of rangskikking van die
konstituerende elemente is soos balans, ritme en harmonie.

ldee
Die idee as konstituante omvat daardie elemente wat in die visuele kunswerk
soos die muurkuns vorm gee.
In die figuratiewe kuns sluit dit die gekose motiewe in (byvoorbeeld blom, blaar,
saad, maan en temas soos historiese gebeurtenisse). By abstrakte konsepte
soos in muurkuns is dit deur middel van gekose motiewe waardeur daar
beeldend vorm gegee word aan die kognitiewe taal van die muurkuns.
In nie-figuratiewe beeldende kunswerke is die motiewe (volgens Kuijers

1983:7) byvoorbeeld stilistiese kleurvlakke, teksture relief vlakke,
mosa'iek vlakke en vorms wat oorvleuel en integreer. Beeldende idee
soos byvoorbeeld 'n pre-Phaflalatsa huis gebaseer op die ideale oervorm
die argetipe simbool van 'n eie kosmos op aarde. 'n Afgeslote ruimte wat
deur ritueel beveilig kan word waarin die Batswana sy kosmografiese
onderhouding kan beoefen.
By boukuns of argitektuur dui die idee meer op die geboutipe soos
byvoorbeeld 'n kerk met een of ander vertikale aksent. Die uitvoenng
van muurkuns vergestalt die idee om aan kultuurgenote parergonaal te
toon dat die Batswana-kultuur onderhou word. Deur die uitvoering van
die muurkuns word daar ook aan die voorvaders getoon dat die kultuur
onderhou en gerespekteer word, maar dien ook as parergonale idee of
medium tot seen afsmeking vir voorspoed, reen en seen.
Die komposisionele aspek is die strukturele samestelling van al die
kunselemente as boustene.

Die Batswana-vrou het besonder

aanvoeling vir tessalering en balans in ontwerp om 'n ordelike goed
gebalanseerde komposisionele samestelling te vergestalt wat duidelik
blyk uit die muurkuns voorbeelde wat in hoofstuk 6 bespreek word.
lnhoud
'n Muurkunspaneel bevat ineengeweefde aspekte naamlik die idee, die vorm
van die idee en die inhoud of betekenis rondom die idee soos wat dit oorgedra
word deur die vorm, simboliek en parergonale kommunikasievermoe.

Die

uitvoeringsritueel, simboolwaarde en kognitiewe kommunikasie van die
muurkuns is dit wat waarde en inhoud in die werk investeer en weerspieel en

nie so sterk die suiwer "estetiese waarde as kunswerk nie". Kunselemente
soos lyn, vorm, kleur, tekstuur, balans en nuanse is almal kunselemente wat
met die ontwerpskepping gepaardgaan en is ingebed in simboliek en
kosmografie vir kosmologiese eerder as estetiese doeleindes. Transmissie in
die gedaante van simboolwaarde en kognitiewe kommunikasie het verander en
is in herevaluasie.

Die stelling word gemaak omdat die Batswana deur

transmissie en verandering, eerder graag in privaatheid aan vertrouelinge
binnenshuis iets van homself s& deur sy interieur- as buite aan die publiek.
Muurkuns het naas transmissie en verandering die grootste rol gespeel in die
keuse van die gebied en plekke waar navorsingsmateriaal gevind kon word
(Kaart 1.5). Die rede vir die klem op muurkuns is dat die lig en ligwerking van
die muurkuns 'n kinetiese effek uitoefen en die navorser se aandag van haar
kinderdae af boei, veral die veranderlikheid met die sonlig wat deur die dag die
wisselwerking van lig- en skaduteksture veroorsaak, vorm en vlak be'invloed en
ook dimensie laat wissel. Muurkuns word direk op die muurwand gedoen en
ondergaan saam met die boukuns transmissie en verandering. Muurkuns kom
deesdae selde voor, wat deels toe te skryf is daaraan dat kleihuise nou
seldsaam geraak het.

Muurkuns is ook 'n rituele uitvoeringskuns wat met

landbou en oes geassosieer word.

Die muurkuns word soms aangetref op

afgelee plekke wat moeilik per voertuig bereik kan word, en dus ongesiens bly
en noodwendig verweer.
Metodes wat gebruik is, sluit in fotografering en beskrywende dokumentering
van muurkunspanele as materiaal vir 'n sierpublikasie en die vaslegging van die
uitvoeringsproses van muurkunspanele op video, interaktiewe CD en
videosnitte
2.8.7 Uitvoeringsmetode

Die volgende programmatuur is gebruik vir die visuele uitvoering naamlik:
Coreldraw vir die vloeidiagramme en algemene grafika.
Photoshop vir skandering.
Director is gebruik om al die visuele elemente, klank en videomateriaal
saam te voeg.
Adobe Premiere vir die redigering van die videosnitte.

0

DirecfXis gebruik om die videosnitte vanaf die CD te speel.

0

Die grafiese ontwerp is gekies om die gevoel van kreatiwiteit van die
Batswana-sty1te weerspieel.
Die formaat van die interaktiewe CD is so gestruktureer dat enige
persoon wat basiese rekenaarkennis het dit kan gebruik.
Die beeldmateriaal is baie belangrik in die interpretasie van die navorsing
as aanvullende inligting en visuele toeligting.
Die beeldrnateriaal op CD, sinchroniseer met die navorsings inligting en
vul die verhandeling deurgaans dirnensioneel aan, sodat die visuele
belewenis van die navorsing deurgaans meebeleef kan word.

HOOFSTUK 3
SOSIOKULTURELE KONSEPTE EN FAKTORE WAT DIE TRANSMlSSlE EN
VERANDERING VAN BATSWANA BOU- EN MUURKUNS BEPAAL
Inleiding

3.1

Voor die aanvang van die navorsing oor transmissie en verandering binne die
konteks van 'n parergonale beskouing is dit belangrik om die kultuurhistoriese
agtergrond van die Batswana in aanmerking te neem as lewenskragtige of
vitale agtergrondskenn. Transmissie en verandering by die Batswana bou- en
muurkuns word sosiokultureel gedikteer. Die diktering geskied nie altyd visueel
nie

-

daarom die noodsaak om vas te stel watter konsepte en faktore die

Batswana bou- en muurkuns dikteer en rig. Om 'n chronologiese beginpunt vir
die navorsing daar te stel is besluit om ~hatlalatsa', (1822 tot 1837) as
vertrekpunt te neem (Rasmussen 1978:98-104). Die basis vir die vertrekpunt is
'n pre-Phatlalatsa vestiging wat bestaan uit die bouvonn die malapa, hutplasing,
ruimte-uitleg en werking. Bykomend hiertoe is die boumateriaal, metode van
bou, groepsbou-uitvoering, simboliek, kosmologie en kosmografie.
Die toenemende belangstelling in die laat agtiende en vroee negentiende-eeuse
geskiedenis van die inheemse groepe soos blyk uit die debat tussen argeoloe
oor die pre-Phatlalatsa periode en wat dit voorafgegaan het (kyk Hall in
Hamilton 1995:306-320; Boeyens 1998:6; Thomas 1995:394; Reid 1997:374375; Pistorius 1994:43-45). Historici besef dat die bydrae van argeologie en die
resultate van argeologiese navorsing noodsaaklik is om 'n vollediger beeld van
die verlede te vonn. Volgens Boeyens (1998:5) is een van die wyses waarop
argeologiese kennis relevant gemaak kan word om tydperke (soos byvoorbeeld
die Latere Ystertydperk of Latere Moloko) te bestudeer, en die oorblyfsels met
bekende historiese groeperings te koppel. Dit is baie belangrik dat die vroee
vestigingspatrone, bou-uitleg en rolverdeling van die tydperk tydens Phatlalatsa
(1822 tot 1837), verstaan moet word alvorens die prosesse wat transmissie en
verandering teweeggebring het in perspektief gesien kan word.

Kyk hoofstuk I , p. 1, voetnoot 3

3.2

Konflik en onstabiliteit onder die inheemse stamme (1790 tot 1823)

Die Batswana-stamme waarvan sommige permanent gewoon het in 'n mikro-

binne-'n-makrovestiging2van verskillende omvang, het letterlik uitmekaargespat
van al die oorlogsgeweld en wreedheid van die Phatlalatsa (Wilson &
Thompson 1975:39). Legassick (1970:421) onderskryf ook die interpretasie dat
Mzilikazi se Ndebele teen die middel van 1828 hernieude strooptogte op
verskeie Batswana-stamme in Noordwes uitgevoer het maar ook die Batswanastamme onderling het mekaar uitgewis.

Presiese datums vir konflikte of

regeringstydperke is feitlik onmoontlik om deur mondelinge oorlewering bepaal
te word.

Die sendeling Lichtenstein (1815:418-9) het aangeteken dat die

Bahurutshe geregeer is deur 'n Sebogodi

-

'n brawe oorlogsvoerder.

Die

inligting uit Campbell se dagboek in 1813 oor die Bahurutshe hoofstat se
verskuiwing en bewoning strook met die inligting dat Kaditshwene as kgosi
Sebogodi van die Bahurutshe se hoofstat gedien het. 'n Volledige uiteensetting
van gebeure tydens Phatlalatsa val buite die bestek van hierdie studie - daar
sal bloot na Phatlalatsa (1822-1837) verwys word as 'n waterskeiding om die
transmissie en verandering van bou- en muurkuns van Phatlalatsa na postPhatlalatsa te ondersoek (CD, hoofstuk 3, foto D). Die onherstelbare letsels
van Phatlalatsa kon waargeneem word in veranderende omstandighede en
leefwyse. Die oorgeblewe Batswana is oor die hele gebied in klein groepies
versprei, wat verarm, leierloos en grondloos was (Schapera 1951:254;
Rasmussen 1978:98-104; Frescura 2001c:8). Volgens Rasmussen (1978:6163) het die Bahurutshe skatpligtiges van Mzilikazi geword wat oorlewing nog
verder bemoeilik het.
Kleiner groepies en individue het hul heenkome by blanke setlaarboere moes
soek vir oorlewing. Die Bahurutshe en die setlaarboere (Voortrekkers) vorm die
nuwe heersers van die Oorvaalse gebied na die verdwyning van die Ndebele
van Mzilikazi. In De Zuid Afrikaan (191611840) publiseer Viator 'n verslag oor sy
besoek aan die Voortrekkers aan die Mooirivier van Potchefstroom waarin hy
na die Gatsrandgrotte verwys. Die Gatsrandgrotte is heelwaarskynlik dieselfde
wat onlangs argeologies herondersoek is en volgens Hall (1995:307) tussen

- - .

-

'n Mikmvestiaina lbinne 'n makrovestioina)
die vestioinamtroon was dat 'n wvk met vaste
ordeningsDegmsels, edreg en oestuxspahk;binne
stamverb&d"n mlkrovestigmg uitgem&k net: gmepe
wyke, wards in d ~ Engdstalige
e
literatuur. IS bmne gmot stane saamgegroepeer in 'n makmvesbgmg.

1827 en 1836 deur Batswana-vlugtelinge bewoon is. Die gesag van Potgieter
van Potchefstroom is deur die Bahurutshe aanvaar (volgens Pretorius en
Kruger 1937:97:R49/39 se verslag van die ondertekening met die k ~ i s ) . Die
ondertekening van gesagaanvaarding van Potgieter deur die vlugtelinge is 'n
bewys dat die Batswana die Gatsrandgrotte bewoon het tydens aanvalle en
bedreiging. Die oorblyfsels van die hutte is stille getuienis van die bewoning en
strook ook met die verslag van Pretorius en Kruger (1837). Op die wyse kan
die historiese verslag sowel as die argeologiese verslag 'n bydrae tot
navorsingsresultate lewer (CD, hoofstuk 3, foto's 16, 17). Die foto's is geneem
in die Gatsrandgrotte as getuienis van die Batswana-boukuns uit die vroeg1800's. Die potensiaal is daar om die latere voorgeskiedenis van die Batswana
te ondersoek en te ontrafel deur middel van kombinering van argeologiese,
rnondelinge en dokurnentgre bronne soos by die Gatsrand. Die argeoloe word
tog op hul beurt weer bei'nvloed deur teorie en daar kan aanvaar word dat hulle
op een of ander wyse be'invloed is deur die teoretiese en metodologiese
ontwikkelinge wat veral sedert 1960 met die ontstaan van die "Nuwe
Argeologie" plaasgevind het (Boeyens 1998:6). Ek sou met Thomas saamstem
dat 'n kultuurprosesbenadering dominant is omdat argeoloe nog binne die
raamwerk van die kultuurhistoriese paradigma funksioneer ten- spyte van die
stigmatisering van die kultuurhistoriese benadering deur argeoloe (Thomas
1995349).
Die bestudering van transmissie en verandering word gewoonlik by boukuns
aan die konsep "styl" en stylverandering gekoppel wat ontstaan het toe die
mens patrone in sy fisiese en natuurlike omgewing begin ontdek, identifiseer en
herhaal het. Die feit vorrn 'n belangrike rneganisme om historici in staat te stel
om boukunsstyl te klassifiseer maar ongelukkig kan die indeling nie net visueel
geskied met uitsluiting van die prosesse wat vir die vorrning daarvan
verantwoordelik is nie. Die feit maak dit uiters belangrik om die Batswana se
sosiokulturele waardes sy ekonomiese ornstandighede as agtergrond te gebruik
by die bestudering en dokumentering van transmissie en verandering.

Die

parergonale werking wat vorm en ruimte-uitleg en beplanning aanbetref kan nie

buite rekening gelaat word nie omdat die gewaa~lordingvan transmissie en
verandering nie net visueel geskied nie.
Transrnissie, soos reeds gemeld, is van een generasie na die ander ook
gernoeid met 'n parergonale kulturele metode van doen, materiaalvoorkeur,
vorm en nie net met visuele leenbruik nie. Die oprnerking beteken nie dat
transmissie nie visueel plaasvind van geslag tot geslag by die Batswana nie dit gebeur inderdaad deels.

Die ander deel is die bemeestering van die

agtergrond van tegnologie, simboolwaardes, rnanier van uitvoer as groepsbouaktiwiteit, leefwyse, kulturele geb~iksartikels in die kultuurnorme wat
parergonaal gedikteer word. Om die begrip saam te vat kan beweer word dat
kultuur die standaarde vir evaluasie bevat. Die bewys vir hierdie stelling kan
visueel en parergonaal in die boukuns beleef word.
Die verandering van bouvorm soos byvoorbeeld die vierkantige woonhut is nie
net verandering van vorm nie - dit kommunikeer ook dat die ander
kultuurwaardes deur die Batswana aanvaar is (Reid 1997:37).

Parergonaal

kornmunikeer dit ook die feit dat hy die beste uit 'n ander kultuur geneem,
herinterpreteer en dit op sy skaal, waardes en boumetodes sy eie gemaak het.
Die parergonale sosiokulturele waardes word later in hoofstuk 4 en 5 meer
volledig bespreek (CD Hoofstuk 3, foto 26).

3.3

Kultuurhistoriese agtergrond van die Batswana (tydens 1822-1837)

Die ontwikkelinge in die oostelike en suidelike dele van Suid-Afrika het tot 'n
reeks konflikte aanleiding gegee waarna onder die Batswana as Phatlalatsa
verwys word.

Die gevolg was disintegrasie en verswakking soos reeds

bespreek by die Bahurutshe van Kaditswene. Die term Tswana dateer uit die
vroee negentiende eeu toe dit gebruik is deur reisigers soos Dundas (1804)
aangehaal deur Frescura (1989:149), Lichtenstein (1815:373) en andere as
kollektiewe benaming vir die inheemse swart stamme. Tot dusver word dit
algemeen aanvaar dat die Batswana die oudste immigrasiegroep van die suidoostelike swart stamme is (Breutz 1959:l). Die potwerktradisie, bekend as
moloko, het na bewering teen die einde van die dertiende eeu n.C. verskyn en
die Vroee Ystertydperkpotwerktradisie vervang (waarvan Broadhurst, Kgopolwe
en KZMapungubwe-variante die derde en laaste fase verteenwoordig

-

Boeyens 1998:l). Huffman (1989:173) en Evers (1988:129) voer aan dat die
nuwe potwerktradisie deur die voorouers van die histories bekende
Sotho/Tswana suid van die Limpopo ingebring is en van noordoos na suidwes
in die Suid-Afrikaanse binneland versprei het. Na bewering 16 die oorsprong
van albei groepe (Nguni en ook die Sotho/Tswana) in 00s-Afrika, en we1 in die
noorde van Mosambiek of die wide van Tanzanie.
Volgens die antropoloog Monnig is rnoloko die ou Pedi-wood vir Starn. Moloko
het dieselfde stamwoord as lekoko wat linie beteken (Ziewogel 1975:770).
Mason (1983:260-261) beweer in teenstelling met Evers dat potwerkgetuienis
en vestigingsdata van die Noordwesprovinsie op kulturele kontinu'iteit vanaf die
vroegste Ystertydperk-nedersetting by Broederstroom naby Brits tot en met die
Ystertydperk in die vroee negentiende eeu dui. Hiervolgens wil navorser nie 'n
standpunt inneem nie omdat Mason nog geen kulturele kontinu'iteit kon bevestig
met sy Sotho/Tswana herkomslyn nie. Mason se standpunt oor argeologiese
nalatenskap van Vroeere Ystertydperk-argeologie het nie navolging gevind
onder Ystertydperk-argeoloe nie (Boeyens 1998:2). Ten spyte van die verskil
tussen Evers en Mason se mening is hulle dit eens oor die Sothorrswana se
verbintenis en 'n reeks terreine met 'n polichrome potwerk wat tot so vroeg as
die dertiende eeu n.C. terug dateer (Boeyens 1998:231-232)
Volgens Van der Wateren (1988:l) is die Batswana een onderdeel van die
Sotho-sprekende stamgroepe in Suid-Afrika. Die Sotho-sprekende stamgroepe
het waarskynlik, soos talle historici beweer, hul ontstaan as afsonderlike
taaleenheid in die meregebied van Afrika gehad. Batswana-oorlewering wil dat
hulle v00~aderslank gelede uit die groot meergebied van Afrika gekom het
(Stow 1905:432). Hulle het langsaam suidwaarts beweeg met die Dighoya en
Bakgalagadi as voorlopers en verdeel soos die skematiese voorstelling in
hoofstuk 2 (fig.2.3 en fig.2.4)(Van der Wateren 1988:I;Tlou & Campbell 1984:l)
aantoon.
Volgens Maritz (1976:202-203) sal die etnohistorie van alle Batswana-stamme
die navorser uitbring by die Batswana van Botswana.

'n Soortgelyke

gevolgtrekking word ook gemaak deur Legassick (in Thompson 1969:66-125).
Geen oorspronklike navorsing is oor die etnohistorie van die Batswana
ondemeem nie omdat die gapings nie meer deur oorlewering gevul kan word

nie. Die tyd daarvoor het verbygegaan, die "werklikheid" het sover teruggesak
dat dit buite die greep van oorlewering gekom het (Maritz 1976:202-204).
Sover dit die eerste bekendstelling van die Batswana aanbetref, moes vertrou
word op geskrifte van reisigers en sendelinge soos Campbell (1815), Burchell
(1824), Lichtenstein (1811) en andere.
Die ontrafeling van die historiese agtergrond van die Batswana word kortliks
weergegee omdat die omvang betreklik irrelevant tot die veld van ondersoek is.
In 'n kort oorsigtelike samestelling van die histories-etniese komposisie van die
Batswana-stamgroepe uit gepubliseerde bronne word deurgaans gebruik
gemaak van Wee skematiese voorstellings deur Tlou en Campbell (1984) en
Van der Wateren (1988; fig. 2.3, 2.4).

Hiervolgens was die Dighoya en die

Bakgalagadi die voorlopers van beide groepe (Van der Mewe & Schapera
1952:6). Van hierdie groepe se nakomelinge is daar in Noordwes geen of
weinig oor. Volgens Van der Wateren (1988:l) het die Dighoya die Vaalrivier
oorgesteek en moontlik later met die Bataung geassimileer, terwyl die
Bakgalagadi weswaarts in Botswana ingetrek het en met die San vermeng het
(Schapera 1962:14; Van der Wateren hoofstuk 2, fig. 2.3 en Tlou & Campbell
1984). Volgens Boeyens (1998:211) het onlangse studies oor die Ngwato deur
Morton (1994:221-222) we1 aan die lig gebring dat die San-vewante mense
deur die Batswana-stamme as bediendes of lyfeienes gebruik is in 'n sisteem
wat as botlhanka bekend gestaan het. Die moloko-terreine in die Rustenburgomgewing soos Molokwane en Olifantspoort het ook heelwat klipwerktuie
opgelewer wat die vewantskap bevestig (Pistorius 1992:36).
Volgens Maritz (1976:210-222) was die Barolong die opvolggroep van die
Bakgalagadi en die Dighoya. Uit die Barolong-stamgroep het die Batlhaping en
die Bakaa verdeel. Hulle het weswaarts versprei, met die Bakgalagadi en die
San vermeng en Botswana en gebiede van die Noordwes-Kaap binnegetrek en
daar gevestig (Van der Wateren 1988:3).

Oor die Dighoya is betreklik min

bekend (volgens Breutz is die Dighoya "ancient Tswana") maar hy noem dat
hulle van die Barolong afstam (Breutz 1954:49).

Na die vertrek van die

Barolong het van die grootste Sotho-groepe, die Bahurutshe-Kwena, Noordwes
binnegetrek en hulle in die gebied Rustenburg-Brits gevestig (Morton 1994 221224; hoofstuk 2, fig. 2.3 en 2.4). Uit die stamgroepe van die Barolong en die

Bahurutshe-Kwena kan die meeste stamgroepe van die Sotho afgelei word
(Maritz 1976: 209; Van der Wateren 1988:4). Gedurende die 1800's het die
Barolong tydens die heerskappy van Seitshiro in vier onafhanklike stamme
verdeel soos skematies aangedui, naamlik die Baratlou, Barrashidi, Baseleka
en Barapulana (Maritz 1976:213).
Die Baratlou-stam het kort na die vorige skewing weer eens verdeel in twee
stamgroepe, die Barolong boo Rratlou ba Mariba en die Barolong boo Rratlou
ba Seitshiro. Die stamme het hulle in die gebiede rondom Lichtenburg, Vryburg
en Mafikeng gevestig (Maritz 1976:210-223).

Die Bakwena-Bahurutshe-

stamgroep, wat beskou kan word as die moederstam van alle ander
stamgroepe (Maritz 1976:234-237) was aan dieselfde verdeling en stamsplyting
onderhewig. Die Bahurutshe het in vier stamgroepe verdeel soos skematies
aangedui, naamlik die Bahurutshe en Batlharo, wat hulle in die Vryburg- en
Kurumangebiede gevestig het, die Mokhibidu stamgroep in Botswana en die
Bakgatla in die Pretoria- en Waterberggebiede volgens die voorstelling deur
Van der Wateren (1988:l-11) en Tlou en Campbell (1984:l)(fig. 2.3 en 2.4).
Die Kwenastamgroep, bekend as Bakwena, het vir 'n lang periode in die
Rustenburg-omgewing gebly, maar weens geografiese faktore het hulle na die
samevloei van die Krokodil- en die Maricoriviere uitgewyk (hoofstukl, fig. 2.3 en
2.4)(Maritz 1976:258-265). Die kinders van Kwena het hier verdeel en Magopa
wat die troonopvolger was, is met sy volgelinge terug na die Rustenburg-gebied
as die Bakwena ba-Mogopa stam. Kgabo, die ander seun, is na Botswana. Die
stam het daar verdeel in drie onafhanklike stamme, naamlik die Bamangwato,
Bangwaketse en die Bakwena (Maritz 1976:259-265). Die Bakwena het hulle in
die Molopolole gaan vestig onder leiding van Kgabo. In die area het sy stam
later verder verdeel in vier, waarvan die een verdeling hulle in Rustenburg, die
volgende twee in Hammanskraal en die vierde in Ventersdorp gevestig het (Van
der Wateren l988:5).
Die Bafokeng ba-Kwena van Rustenburg distrik is deur Coertze (1971:29)
deeglik onder aandag geneem en sy mening is in teenstelling met Breutz
(1954:343-349) dat hulle 'n afsonderlike migrasie vanuit die noorde
verteenwoordig. Breutz erken ook dat die genealogiee van die Bakwena en die
Bafokeng stamhoofde nie 'n skakelpunt toon nie (Breutz 1952:58).

Daar

bestaan we1 gemeenskaplike afstammingsfigure vir die Bafokeng en die
Bakwena baMare-a-Phologole en vir die rede word skakeling met die Bakwena
vermoed. Teen die middel van die vyftiende eeu het die Bahurutshe van die
Bakwena weggebreek en hul uiteindelik by Tswenjane (Enselsberg) in SentraalMarico gaan vestig. Boeyens (1998:49) maak 'n stelling waarin hy beweer dat
indien die Bahurutshe en die Bakwena tydens hul vroee migrasie na
Swartkoppies naby Brits 'n verenigde groep gevorm het, daar ook 'n groot mate
van ooreenstemming in hul argeologiese oorblyfsels behoort te wees soos blyk
uit die argeologiese opgrawings van Pistorius (1992:14) en Boeyens (1998:4950) Die oorblyfsels korn voor in die Brits-Rustenburg-Marico-area, waar beide

argeoloe kosbare fondse gedoen het.
Volgens Van der Wateren (1988:2) berus die verdeling van die Sotho op
linguistiese gronde, sodat dit korrek is om te praat van die Batswana-stamgroep
as onderdeel van die Sotho-taalgroep. Die naam Tswana moet gesien word as
'n kulturele identiteit eerder as 'n politieke eenheid.

Hierdie verdeling is

histories en etnies ook sinvol, hoewel dit kultureel sekere teenstrydighede bevat
(Van der Wateren 1988:6). Soos die skema aandui, het die Barolong suid- en
weswaarts uitgebrei en met die Batlhapin en die Bakaa vermeng.

Daar is

byvoorbeeld sekere kulturele ooreenkomste met ander Sotho-vertakkinge en
kulturele verskille tussen sommige Batswana-stamme. Die bestudering van die
Batswana moet in die eerste plek vanuit etno-historiese oogpunt benader word,
want al die vermenging en versplintering het bygedra tot 'n verhoging in die
diversiteit wat 'n katalisator was vir versnelde transmissie en verandering by die
Batswana.
3.4

Fisiese omgewing van die Batswana-vestigingsareasin Noordwes

In die algemeen is die areas waar die Batswana binnegedring het in Noordwes
die hoeveld-, middelveld- en bosveldgebiede (CD, hoofstuk 3, fig. 1.4). Dit is
somerreenvalgebiede en die klimaat word gekenmerk deur warm somers en
droe, koue winters. Groot temperatuu~erskilleen wisseling kom voor, asook
periodieke droogtes wat weswaarts in 'n toenemende graad voorkom. Hierdie
klimaatstoestande is geskik vir weiding, veral die oop savanna-grasveld met
akasia-gewasse. 'n Verskeidenheid ander boomsoorte wat bruikbaar vir
boumateriaal en ander gebruiksartikels is kom ook verspreid voor (CD, hoofstuk

3, Videosnit 4). Die Batswana het histories staatgemaak op sy omgewing as
natuurlike bron vir boumateriaal, genoeg brandhout, drinkbare water en weiding
vir die vee. Vir beskerrning en verskansing teen die vyand het hulle hulleself in
verkieslik 'n heuweltyke gebied gevestig (Frescura 1998:9; Cole 1961:64-98).
Die ternperatuur bevinding oor die algemeen in Noordwes is dat die natste
maande gewoonlik die warmste is en die koudste maande gewoonlik die
droogste met wisselende uitsonderings.

Die ondersoeke wat deur die

Departement van Waterwese ondemeem is dui daarop dat daar vanaf 1960
ongeveer elke ses jaar 'n nat seisoen voorkom (Van der Meulen 1979:12-13).
3.5

Die tradisionele vestigingswyse van die Batswana tydens 1820I837

.

Die konsep van woonplek is vir die mens van sentrale belang. Dit is die ruimte
waarin hy leef en sy lewensiklus voltooi. Die lewens~imteword be'invloed deur
die prosesse van transmissie en verandering wat noodsaaklik is vir groei en
vooruitgang. Heidegger beweer die volgende:

... the way in which we as humans are on earth, is dwelling, and dwelling
in an existential sense is the purpuse of architecture ... it concretizes basic
and meaningful properties of our existence (aangehaal deur Norberg
Schulz 1969:226).
Heidegger beklemtoon dus die belangrikheid van boukuns vir die mens, wat
behalwe skuiling en beskerrning teen elemente en gevare ook iets van homself
reflekteer.

Die sosiokulturele struktuur en kultuurwaardes word parergonaal

gereflekteer in die mens se boukunsoprigting of vergestalting, ruimte uitleg en
die wisselwerking van ruimtes (Hoofstuk 3, fig. a, b, c)(a Maggs 1976)(b
Burchell circa 1815)(c Taylor circa 1976) (Frescura 2001:I56-157)(kyk ook
Addendum C).

Die sosiale groeps-bouaksie van die Batswana met

boumateriaal uit die onmiddellike omgewing, met tradisioneel-vasgestelde
boumetodes, voorgeskrewe rolverdeling, skep 'n bepaalde raarnwerk.

Die

raamwerk, met 'n vasgestelde oogpunt of fokus, verskaf lense vir die persepsie
vir die realiteite van die sosiokulturele diktering en ook 'n meganisme om
transmissie en verandering waar te neem (Mazrui 1980:47). Dit is dus nodig
om deur parergonale lense te kyk om die meganisme tot persepsie vir die

sosiokulturele bewuswording wat transmissie en verandering bewerkstellig te
begryp.
In die tradisionele vestigingswyse van die Batswana vervul die parergonale
konsepte die optrede en organisering van die vestigingspatroon. Kenmerkend
van die tradisionele vestigingswyse van die Batswana was die groot statte of
metse3

wat bestaan het uit 'n mikrovestigingspatroon binne 'n makro-

vestigingspatroon (Pistorius 1984:145)(kyk ook Addenda C en D).

Die

mikrovestigings bestaan uit wyke, dikgoro4, elk met sy eie wykshoofman. Elke
wykshoofman

was

verantwoordelik

vir

die

administrasie

en

ander

aangeleenthede van belang vir sy wyk en moes verantwoording daarvoor doen
aan die kaptein. Die statte en vestiging het gewissel in grootte en inwonertal,
kleiner groepsvestigings het ook voorgekom. Vroee reisigers kon glad nie sin
uitmaak of 'n ordelike patroon van uitleg in die tradisionele vestigingswyse van
die Batswana onderskei nie omdat hulle gewoond was aan die Romeinse
blokpatroon van stedelike uitleg in Europese stede. Die omvang van die statte
het reisigers soos (Burchell 1824:365-366; Kay l834:lQ8-2Ol en Campbell
1822[i]:225) verbaas, veral wat betref die funksionering van die wyksuitleg.
Campbell se besoek aan Kaditshwene in 1820 was gemik daarop om die
moontlikheid van die stigting van 'n sendingstasie aldaar te ondersoek.
Die eerste skriftelike ooggetuieverslag van die eindfase van die Ystertydperk in
Marico (Noordwes) is gelewer deur Campbell met sy besoek aan Kaditshwene.
Tydens sy besoek van 4 tot 12 Mei in 1820 het hy sy waarnemings en
wedervarings opgeteken in sy joemaal wat in 1822 gepubliseer is (Campbell
1822 [I]: 222-277). Campbell teken ook 0.a. aan dat Moilwa, een van die seuns
van Sebogodi, toe alreeds aanspraak begin maak het op stamhoofskap
alhoewel hy nie uit die regte hoofvrou van Sebogodi gebore is nie.
Die waterverfsketse

waarin

die

omgewing,

kleredrag,

woonstrukture,

gebruiksartikels, ambagte, soldate in monderings en muurkuns uitgebeeld is
word in die Campbell-versameling in die Suid-Afrikaanse Biblioteek gehuisves.
Die versameling vorm 'n waardevolle bron van inligting oor die geskiedenis van
die afstammelinge van 'n gemeenskap wat vandag nog Noordwes bewoon (CD,
metse, w k rnotse - tuiste, huisvesting, stat
dikgoro, ook kgom - opening, deur, deuropening, of wyk

hoofstuk 3, foto's uit dagboek van Campbell 1822[1]:222-277).

Kaditshwene,

soos sketse uit Campbell se dagboek aantoon, is 'n goeie voorbeeld van so 'n
digbevolkte groot stat wat in wyke uitgel6 is en waarvan Campbell van die
eerstes is wat dit aangeteken het. Die uitleg van Kaditshwene met sy drie
sonale afdelings was op die tradisionele vestigingspatroon van die Batswana
geskoei.

Volgens Schapera (1943:69-71) was Kaditshwene in drie sonale

afdelings verdeel, naamlik 'n sentrale afdeling (fa gare), 'n boonste afdeling
(ntlha ya godimo of kwa godimo), en 'n onderste afdeling (ntlha ya tlase of kwa
tlase) (Kyk Boeyens, Addendum 6 ,fig. 3a).
Die kern van die sentrale afdeling wat ook as die kgbsing bekend gestaan het,
word gevorm deur die stamhoof se wyk wat gesentreer was direk langs die
sentrale kgotla en beeskraal. Dit was ook die vergaderplek van die mans in die
kgotla en die beeskraal as manlike sonering. Vrouens is nie in die beeskraal
toegelaat nie. Die res van die stadswyke is saamgestel direk langs die kg6sing
die naaste familie en seuns van die kg6si. Daama het die ander wyke van die
gewone burgers gevolg.
Kaditshwene is een van die vindplekke van statsuitleg uit die einde van die
Latere moloko-fase wat die Latere Ystertydperk oorvleuel, op grond van
vestigingsuitleg en potwerk (Boeyens 1996:197).

Die statswykuitleg (CD,

hoofstuk 3, plan 5.17 of fig. 4) (Kyk ook Addendum B) se terreinplan
saamgestel deur Boeyens (1998:144) toon 'n sentrale kern om die beeskraal en
die kgotla waaromheen die wyke in 'n amorfe patroon gerangskik is.

Die

"Central Cattle Pattern" is deur Schapera in 1935 reeds gei'dentifiseer (kyk
plan 5.17 of fig. 4, Addendum 6). Die halfmaanvormige klipmuurstrukture van
die wykseenhede word duidelik aangetoon op die grondplan so ook die sentrale
kgotla, beeskraal en groot monoliet. Die oorgang tot die historiese periode
word nie hier in meer detail bespreek nie omdat daar slegs van die
hutgrondplan, ruimtelike indeling en werking van ruimtes gebruik gemaak word
as vertrekpunt vir transmissie en verandering.

Die voordeel van die hutgrondplan as vertrekpunt is:
Eerstens dat daar historiese bewyse en visuele data is soos bespreek in
hoofstuk 2 en die eenvorrnigheid van grondplan en plasing van hut.
Tweedens dat die argeologiese meelewing meegemaak kon word en op
beeld vasgele kon word soos die hutfondasieklippe, hutvloer met
binneruimte, 'inner sanctum', rnuurstrukture, klipdrumpel, verandaruimte
en

pale,

graansilo-voetstukke,

gebreekte

kleisilo

en

deksel,

agterlapamaalklip, voorlapapigment, phapatela, ens. (Addendum B) (CD
hoofstuk 3, foto's 1, 2).
Laastens die voordeel om fisies deur 'n wyk te kan beweeg om skaal te
beleef - dit koppel die konsep tyd met, verlede, hede en toekoms.
Die statswykuitleg se halfsirkelvormige klipringmuurstrukture bevat die
fondasieklippe wat argeologiese getuienis is van oorblyfsels, bewyse van die
hutstrukture van die eertydse Kaditshwene wat op die oppervlak sigbaar is (CD,
hoofstuk 3, foto's 17, 18, 19)(argeologiese opgrawings, Boeyens 2000).

'n

Soortgelyke uitleg is gevind by Buffelshoek en Tygerfontein waar die eertydse
klipringmuur-strukture en basisklippe van die hutfondasie op die oppervlak
sigbaar is (CD, hoofstuk 3, foto's 56)(Conradie 2004).
Die stat is bewoon deur 'n patrilini&e, endogamiese5 groep rnense wat 'n
sosiale en adrninistratiewe eenheid gevorm het onder leierskap van 'n
wykshoof. Die sosiale organisasie van so 'n wyk, wat 'n staatkundige eenheid
vorm, word rondom die wyk opgebou, maar berus ook gedeeltelik op
verwantskap. Die wyk heet na die stigter daarvan, en die stigter is die direkte
senior afstammeling van die hoof van die stam (Bruwer 1956:49-51). By wyke
wat uit die kapteinslinie ontwikkel is, moet afkoms as die hoofrede beskou word
waarom wyke in 'n bepaalde senioriteitsorde geplaas is (Schapera 1953:46).
Links en regs van die kgotla6word die wonings van die afstammelinge van die
kapteinslinie geplaas sodat die kgosi7omring is deur direkte afstammelinge vir
sy veiligheid (Pistorius 1993:38-53)(Addenda B en C).
5

I

-

-

W
r vaoerregtelik, langs dle manllkeJvaoerlike lyn van afslamming: endoaam~es doe gebruk om net
b~nneele stamverband te trou. Mr patnline. kyk endogame
kgotla. lekgotla. dikgdla - mad. vergadenng. raadsvergadering,ook plek van vergadenng
k&ikaptein

Schapera (1935:35-36) het die Batswana-wyksuitleg soos volg beskryf:
In appearance the Tswana village is typically a cluster of small circular
hamlets separated from one another by narrow lanes or broad roads. Each
hamlet is inhabited by a single ward and their number varies with the size
and organisation of the population. Villages are normally situated on the
banks of rivers or at other places where water is readily accessible, and
preference seems to have been given to sites where hills afford protection
from enemy raiders.
Die tipe wyksuitleg van die "Central Cattle Pattem" wat Schapera (1953:35-46)
definieer, kon op die opgrawingsterreine Buffelshoek (CD, hoofstuk 3, fig. 2.2a,
Central Cattle Pattern), Tygerfontein (hoofstuk 3, fig. 3.2b) en Kaditshwene
(CD, hoofstuk 3, fig. 2 . 2 ~ )bevestig word (Addendum C). Volgens Schapera
(1935:35-36) was daar vanaf 1801 min verandering in die vestigingspatroon van
die Batswana. Die veranderinge wat uitstaan is dat die vestiging nie meer sulke
groot getalle insluit nie, maar dat die bouers, wat eintlik ook die eienaars is, nog
steeds gelei word deur parergonale sosiokulturele konsepte in die konteks van
'n bepaalde styldiktering soos bespreek word in (hoofstuk 1:2). Genoemde feite
toon dat transmissie ten spyte van verandering nog steeds funksioneer.
Navorser wil byvoeg dat dit 'n kulturele mag van onmeetbare omvang moes
wees wat die kulturele motiveringskondisie in stand gehou het of aangevuur
het.

Die aanhaling van Mazrui (1980:47) beantwoord eindelik bogenoemde

motiveringskondisie naamlik:

... what motivates individuals to perform well or to really exert themselves,
is partly inspired by cultural factors.
Dit dien bygevoeg te word dat dit duidelik geword het tydens die navorsing dat
by die sosiokulturele kragte ook 'n sterk dryfveer ondervind is in dit wat die
Batswana glo en dit wat hy doen om daardie geloof te beoefen, dit is duidelik uit
die kosmografie en die kosmologie wat getrou onderhou word.
Die hutgrondplan wat deurlopend na verwys gaan word as [a] is 'n prePhatlalatsa grondplan soos die grondplanne by Kaditshwene en

'n

rekonstruksie van 'n Latere Ystertydperk "bilobial" dwelling (volgens Maggs
1976, in Frescura 2000:54-57)(CD, hoofstuk 3, fig. a Maggs 1978) en Taylor,
fig. 5 (circa 1976)(Addendum C) aantoon. Die grondplan [a], dien as basis vir
die vertrekpunt om transmissie en verandering na te vors.

Elke

klipmuurhalfsirkel het 'n sel van die wyk gevorm en is deur 'n familie bewoon
waarvan die uitleg, plasing en vonn van die Batswana-bou- en muurkuns

sosiokultureel die belangrike kern vorm (CD, hoofstuk 3, fig. [a], Buffelshoek,
fig. 5). Oor vorrn en plasing van die woonhut wil navorser die argitek Rapoport
aanhaal:
House form is not simply the result of physical forces or any single causal
factor, but is the consequence of a whole range of socio-cultural factors
seen in their broadest terms.
Ek sou graag met Rapoport saamstem en byvoeg dat die sosiokulturele kragte
onrneetbaar sterk moes wees om 'n stat met bykans 16 000 mense soos
Kaditshwene en Buffelshoek en andere almal dieselfde uitleg en sirnboliese
bouvorm en konstruksie (CD, hoofstuk 3, fig. 10) te laat gebruik (Kaart 2.2, a, b,
c).

Die visuele vergestalting van die Batswana se bou- en muurkuns die

eenheid van vorm en uitleg is juis 'n praktiese bewys dat die Batswana sekere
kulturele mikpunte en waardes deel soos sirnbole en sy ideologie, orde en
ordelikheid 0.a.

Die bewys van ideale vorrn

-

kulturele waardedeling en

skepping van 'n ideale omgewing soos 'n kosrnos op aarde, is die bewys van
konkreetmaking waarin die Batswana as eenvormige groep glo.

Hulle deel

sirnboliese waardes, gebruik en implernenteer dit soos byvoorbeeld in die
boukuns en statuitleg, ruirntewerking en plasing van hul ideale bouvorrn.
Vlach (1975:48) plaas ook die dominante klem op kulturele kragte wat daartoe
bydra om die simboliese bouvorm voor te skryf.

Hy noern verder dat die

bouvorm in klip, klei, hout of gras kan wees - dit is die essensie van vorrn wat
gegee word aan 'n simboliese ruirnte- die vorrn van 'n eie kosmos op aarde.
Vanuit sy fortiewe bouvorm, sy kosrnos waar hy regeer soos God, is rituele
kontak rnoontlik met die transendentale en kontak met sy badimo (voorvaders).
Die

geestelike

historikus

Eliade

(1959:40-43)

bespreek

ook

die

kornrnunikasievermoe van die vestigingsomgewing en uitleg, soos 'n kosrnos
wat op aarde vergestalt word. Navorser wil hier byvoeg dat die plasing van die
vir die Batswana net so belangrik is as die huis self.
huis en die uitleg d a a ~ a n
Die huis word beleef as fortiewe vesting van waar hy in privaatheid sy
voorvaders kan aanbid. Die senterpunt of middelpaal word die senter van sy
eie kosrnos (Eliade 1959:43).

Die Batswana voel hy het in sy eie kosrnos

beheer oor orde geordenheid en harrnonie - orndat hy dit deur ritueel beveilig,
buite sy kosrnos - hy geen beheer oor magte en kragte het nie.

Die plasing van die woonhut is so gekies om die skeiding tussen die agterste en
voorste lapa te vorm (Reid 1997:374-375) (Addenda, fig. 5 en 7). Die plasing
getuig van transmissie en verandering van ruimte, ruirnteverdeling en werking
om orde en geordenheid te skep wat vir die Batswana een van die belangrike
sosiokulturele voorskrifte is. Deur orde en ordelikheid streng te onderhou word
slegte rnagte en bose kragte afgeweer. Breutz (1956:167) beweer dat die
Batswana gedurende die pre-Phatlalatsa tydperk net die bewoners en nie die
bouers van die kliprnuurkomplekse was nie - 'n aanname wat deur Martin Hall
(1988:147) verwerp word.

Die rede wat hy aanvoer is dat die Bahumtshe

beheer oor arbeid op 'n taamlike groot skaal gehad het, wat dit logies maak dat
hul die arbeid nuttig sou aanwend. Simon Hall (1996:ll) rnaak die stelling dat
die groter klipbouvalkornpleks dui op toenernende sosiopolitieke kornpleksiteit
wat ook histories blyk met die magstryd gedurende Phatlalatsa. Die kleinste
gedeelte binne die stat is bewoon deur die gesin, wat bestaan uit 'n man,
vroule, hul eie kinders en sorns aangenome kinders. Die boukuns is op 'n
eenvorrnige sirkelvorrnige grondplan gebaseer soos daar gevind is op die
opgrawingsterreine met variasies afhangende van die status of rang van die
bewoner (Burchell 1815;

Maggs 1976; Taylor circa

1750; Boeyens

1998:296)(Addendum C, 3.3).
Die grondplan bestaan uit 'n silindervormige hutmuur met een deuropening wat
gewoonlik oos front, Badenhorst (1981:7), simbolies van nuwe lewe, in die
rigting van die opkomende son (Badenhorst 1981:7). Volgens Reid (1997:374)
is die plasing van die silindervormige hut sentraal tussen die voorste en die
agterste lapa en gewoonlik met die deuropening na die beeskraal en kgotla
gerig. Die hutplasing vorrn 'n duidelike skeiding of verdeling van ruimte tussen
agterlapa wat meer privaat is en voorlapa wat meer publiek is (Frescura
2001 :54; Conradie 2000a:l O)(Addendurn C, 3.3).
Die silindervormige mure is gekonstrueer deur ingeplante pale al om die
sirkelplan, met klei ingevul en gekornpakteer, om later afgepleister te word met
'n rnengsel van beesrnis en kleigrond (CD, foto 3, fig. T2, toon stukke van
gekompakteerde hutdoer).

Die opgrawings

by

Kaditshwene het die

hutmuurkonstruksie bevestig soos op foto's gesien kan word. Bournateriaal is
gevind uit die onmiddellike omgewing, vandaar die streeksverskille (Frescura

1996a:18). Die lapas en hutvloer is van die grondoppervlak gelig en met 'n val
gevorm sodat reenwater vinnig kon wegvloei (Conradie 2000a:22).

Die

hutvloere is laag op laag gevorm met miershoopklei gemeng met beesmis,
gekompakteer, glad geskuur, en met 'n finale laag beesmis afgesmeer. Die
afwerking word lekgapo8 genoern, wat letterlik beteken "met die vingers
gesrneerde patroon". Tydens die smeeraksie word patrone deur die vingers
gevorm (Grant 1995:8; Conradie 20001b)(CD, hoofstuk 3, foto's 154-158).
Die dak bestaan uit 'n paalkonstruksie in 'n kegelvorm wat op verandapale rus
wat in 'n sirkel buite om die silindervormige muur ingeplant is en bymekaar kom
by die nok (Cassalis 1961, aangehaal in Frescura 2001:54 en 133-142). Die
nok word gestut deur die middelpaal of senterpaal, die pinagare (wat beteken
die middelpunt waarop die res rus volgens Vermeulen 2004) in die rniddel van
die hut, die sentrum. Die dak word gedek met gras op die Batswana-manier en
die nokafwerking geniet spesiale aandag by die Batswana-dekrnetode
(Frescura 1996a:18)(CD, hoofstuk 3, 36-39).

Die Batswana-manier van

uitvoering by die boukuns kornmunikeer transmissie, die uitvoeringsproses word
op 'n spesiale manier gedoen en elke lid van 'n huisgesin het sy bepaalde taak
van uitvoering.
Die woonhut is gewoonlik in die middel van die tweelobbige ringmuur of
lapamuur geplaas wat 'n verdeling tussen die voorste en die agterste lapa
gevorm het (Maggs circa 1976 in Frescura 2001a)(CD, hoofstuk 3, fig. 13)
(Addendum C). Mason se bevinding by die Broederstroom argeologiese
vindplek (1974:6) was dat die grondplan van die vestigingspatroon gebaseer
was op die sirkel met verandadak rondom wat dateer uit ca. 450 AD.
Wyksuitleg, wat 'n tiperende pre-industriele uitleg kenmerk was, het voorgekom
(Mason 1990:6). By die rneeste van die ander proto-argeologiese vindplekke
van die Batswana-vestigings toon die wyk en vestigings uitleg eenvormigheid
(Pistorius 1992:18)(Hoofstuk 3, fig.7)(Addendum C).
Taylor het Wee aparte argeologiese terreine opgegrawe gedurende 1978-79,
waarvan Buffelshoek in die navorsingsarea val (Taylor circa 1750)(CD, hoofstuk
3, fig. 2.2a) (Addendum C)(Frescura 2001:156). Sy bevindinge was dat albei
8

-

Iekgapo ,enerh&'oeur die nngem' of 'met d ~ e
vcngers' Ole term dul 'n patroon op 'n m~svloeraan, aangebnng
v ngers In d ~ e
nal beesmas te 'teken' nadat die doer gesmeer is
deur rearnatlg met d ~ e

statte 'n soortgelyke uitleg en statvestigingspatroon toon as die wat Mason in sy
opgrawingsbevindinge noem (Mason 1981:406-416). Die uitleg dateer volgens
toetsing met die Koolstof 14-metode uit ca.1700 AD (Taylor 1979). Navorser
het die Buffelshoekstat ondersoek en bevind dat

wyksuitleg steeds

waargeneem kan word, soortgelyk aan die deur Taylor se gerekonstrueerde hut
by Buffelshoek (Addendum C, 3.3.B en die vestigingsplan, Frescura
2001 : I 56)(CD, hoofstuk 3, fig. 17 toon die "Central Cattle Pattern") (Addendum
C). Die merkwaardige eenvormigheid van vestiging en uitleg bestaan ook by die

ander antieke Batswana-statte soos Kaditshwene, Tygerfontein en andere. Die
navorsing op Tygerfontein in die Vredefort-koepelgebied word gedoen deur
Pelser van die Nasionale Kultuurhistoriese Museum in Pretoria (CD, hoofstuk 3,
fig. 2.2 b)(hierdie vindplekke word in Addendum C gelys).
'n Bydrae wat navorser kon lewer is die vergelyking van die wyksuitleg en om te
bewys dat dit nie net oor vorm gaan nie maar dat die ruimtebeplanning en

-

werking ook deur transmissie funksioneer wat betref die hierargiese toekenning
van sekere ruimtes aan vroulike en manlike funksionele ruirntes en die balans
en wisselwerking daawan. Dit gaan hier oor orde en ordelike werking gemik op
harmonie om geen slegte magte die kans te bied om in te dring nie.
Bevindinge van Boeyens (1998:22-24 en 66) dat die kliprnuurlapabouwerk uit
die Ystertydperk en deels uit die Latere Moloko-terrein dateer kan rnee
saamgestem word. Terreine soos Kaditshwene, Buffelshoek en Tygerfontein is
deel van die datering en kom merendeels bo-op of teen hange van heuwels of
rante voor. Volgens Taylor (1984:250; in Boeyens) berus die aanname van
Sotho-Tswana bewoning op potwerkstyl en op historiese getuienis (Boeyens
1998:122-123). Die verdere detail van historiese data val buite die veld van
navorsing. Daar word slegs gekonsentreer op transmissie en verandering en
word hoofsaaklik op die grondplan van die woonstruktuur met sy malapa
ruimtelike indeling en werking gebruik gernaak in sy funksionele werking.
Danksy Campbell se nalatenskap (1822[i];220-224), is Kaditshwene, die
Bahurutshe-stat, uniek in die sin dat dit een van die min Latere Ystertydperkstatte is waaroor daar ook vroee skriftelike getuienis bestaan. Die voorheen
genoemde uitnodiging van Boeyens, hoof van Unisa se Argeologiese en
Antropologiese span, om in September 2000 'n opgrawingsekskursie te

Kaditshwene mee te maak, was van onskatbare waarde vir die navorsing
(Conradie 2001a). Die geleentheid het my in staat gestel om die geskrewe
historiese data fisiek op die opgrawingsterrein te vergelyk met die argeologiese
data (Addendum C).
Campbell beweer dat die tradisionele vestigingswyse van die Batswana in die
pre-industriele tydperk bestaan het uit groot statte met 'n inwonertal van meer
as 16 000 (Campbell 1822 [i]:222-277). Geloofwaardigheid word aan die feit
verleen by die aanskouing van bouvalle wat oor kilometers strek.

Kay, 'n

Wesleyaans-Metodiste-sendeling, het in 1821 tydens 'n besoek beweer dat
Kaditshwene ten minste 16 000 of meer inwoners gehuisves het wat gestaaf
word deur sy brief aan (W.M.M.S. 20/8/1821 in die Sanlambiblioteek, UNISA,
Pretoria).

Die volgende beskrywings van die voorkoms van Batswana

nedersettings is deur vroee reisigers en sendelinge gemaak wat soos volg
saamgevat word:
The houses are circular and have either one, two or three walls (Campbell
1822[i]:321-322; Burchell 1822:356).
The walls are about four to six inches thick (Burchell 1822:364).
Those houses which have a verandah have a roof diameter of twenty-six
feet (Burchell 1822:364).
The width of the verandah is three and a half feet (Burchell 1822:364).
Bogenoemde parafraserings kon soos volg op die opgrawingsterrein van
Tygerfontein en Kaditshwene gekontroleer word:
Die hutgrondplanvorm vertoon sirkelvormig. Die muurdiktes was moeilik
om eksak te bepaal vanwee die verwering. Dit is wisselend, ongeveer
100-150 mm dik. Omgereken klop dit met Burchell se vier-ses duim. Die
diameter van die dak kon met behulp van die verkoolde dakstutte of
verandapale bepaal word. Ook hier is ooreenstemming (Addendum C).
Die breedte van die veranda wissel by verskeie hutte vanaf 950-1000
mm en meer soos op die grondplan rondom die inner sanctum gesien
kan word (CD, hoofstuk 3, foto 12).

Die afstand tussen verkoolde

houtstompies binne-in die muurklei van die muurkonstruksie en die
verandapale het dit moontlik gemaak om min of meer die breedte van

verandas te bepaal (CD, hoofstuk 3,. foto's 4 en 6) en die gegewens te
bevestig.
The houses are generally placed in the center of the lolapa (Burchell
1822:364).
Die bogenoemde parafrasering van Burchell vergelyk goed met die uitleg en
hutplasing op die opgrawingsterreine (CD, hoofstuk 3, fig. 25 uit Maggs 1974;
Burchell 1822:364) en ook met die historiese data van Taylor by Buffelshoek
(CD, hoofstuk 3, fig. 27, uit Taylor, 1979, Addendum C 3.3). By Kaditshwene
Boeyens (2000:206-210)(CD, hoofstuk 3, foto 7 toon die hutplasing en uitleg).
The yards are finished with clay and sloped to allow for run off rainwater
(Campbell. 1822:244).
Die genoemde parafrasering kon nie direk gekontroleer word nie, maar daar is
bepaal dat die fondasiemure met klip rondom ondersteun en opgevul was, wat
'n goeie aanduiding was dat die vlak van die grond afgeskuins was vir die
afvloei van reenwater. Die verdere stawing is 'n stuk vloerlys wat gebak en
versteen was soos keramiek en nog in posisie onder die puin gevind is. Die
afskuinsing van die terrein kon nie werklik as feit bewys word nie maar vir
praktiese redes klink dit logies (CD, hoofstuk 3 foto 29)(Conradie 2000b). Die
fotobeeld toon 'n praktiese noodsaaklikheid om die reenwater uit te hou en om
die drurnpel digter met die deur en v l o e ~ l a kte laat sluit. Die vlak is gelig deur
die vloeropvulling.
There is both a rear and forecourt divided by a wall and the main house
(Thompson 1825:85; Burchell l822:366).
Die parafrasering van Thompson en Burchell is op die opgrawingsterrein bewys
deurdat 'n agterste en voorste lapa duidelik onderskei kan word (CD, hoofstuk
3, foto 40). Die navorser hurk in die agtergrond by die fondasieklippe van 'n
hutvloer in die deuropening voor die inner sanctum. Die hutuitleg in die middel
van die lapa-klipmuur is in die agtergrond sigbaar. Agter die navorser kan die
voorste lapa (bedek onder 'n grondkombers) gesien word. Die drie sittende
figure in die voorgrond is argeologiese grawers in die agterste lapa, besig om 'n
graansilovoetstuk onder die grondbedekking versigtig te ontbloot.
Die agterste lapa was die domein van die vrou en was ruimer en groter as die
voorste lapa, vir kosvoorbereiding, en as stoorplek van graan. Die maalklip in

die middel langs die stoel is stille getuie daarvan. Die gebreekte graansilo en
graansilo-voetstuk dra verder by tot die getuienis dat dit die werkplek van die
vrou en kosvoorbereidingsplek was (CD, hoofstuk 3, foto 23 , 22)(Conradie
2000).
By Kaditshwene is daar tydens die genoemde opgrawing graansilo's en soms
ook fondasies van 'n hut vir stoorplek of as slaapplek vir bediendes of vir 'n
hubare meisie in die agterste lapa gevind (CD, hoofstuk 3, foto 13)(Frescura
1988). Sommige van die agterste lapas het ongebakte graansilo's gehuisves
wat van latte en klei gebou was. Die silo's is op voetstukke van klip gebou om
bo die grondvlak te wees vir ventilasie en om reenwater uit te hou.

Die

konstruksie het bestaan uit latte wat in 'n sirkel in die grond ingeplant is en met
boombas of 'n riem aan die boonste eindpunte aan mekaar vasgebind was.
Die graansilo is dan gevorm met 'n laag klei wat om die latte gesmeer en
gekompakteer is met 'n papathello (CD, hoofstuk 3, foto's 20 en 21).

'n

Papathello is 'n gladde klip so groot soos 'n vrou se hand waarrnee sy die klei
gekornpakteer het. Die papathello kry sy naam (volgens Swanepoel) van die
pa! pa! -geluid van die klip wat op die nat klei geslaan word tydens gebruik.
Die opgrawings by Tygerfontein het ook dipapathello opgelewer (Addendum C
3.5).
Die graansilodeksel is van klei gemaak en gebak om die opening dig af te sluit.
'n Grasdak bo-oor die silo's het bygedra tot 'n beter temperatuurregulering en
om reenwater uit te hou. Die klipvoetstuk van die graansilo (Conradie 2000b)
toon die klippe wat gebruik is om die voetstuk te ventileer. Verdere bewyse van
graansilogebruike is 'n gebakte graansilo met 'n gedeelte van 'n deksel in die
voorgrond (Conradie 2000a, foto 23) is in die agterste lapa by Kaditshwene
opgegrawe.

Die gebreekte maalklip wat ook in 'n agterste lapa gevind is,

bewys dat die agterste lapa vir kosvoorbereiding gebruik is. Genoemde vondse
is alles bewyse dat die agterste lapa die dornein van die vrou was en dat dit die
werk- en stoorplek was soos die volgende parafraserings aandui:
Granaries are built on platforms raised from the ground. These are in the
shape of oiljars and sometimes have their own roofs. They are usually
found in the rear of the lolwapa or lapa behind the main house. It is made
of wood covered with clay (Campbell 1822:244; Lichtenstein 1815:378;
Burchell 1812:366).

Daughters of a marriageable age will build separate quarters in the rear
lolwapa (Brown 1926:49).
The lolwapa is kept very clean without as much as a loose pebble or straw
in evidence, in contrast to the area beyond the lolwapa wall. The only
natural elements which remain are the trees which are valued for their
shade and often denote the status and the prestige of inhabitants
(Thompson1827:83; Campbell 1822:244).
Die netheid van die lapa soos in die bogenoemde parafraserings is ook deur
verskeie reisigers soos Campbell, Burchell, Kay en andere genoem wat
bevestig dat die Batswana orde en netheid moes handhaaf in sy afgebakende
domein, om bose magte, tweespalt, slegte dinge, siektes en plae van horn af te
weer (Van der Wateren 1974:46).
The front courtyard is treated like an external room and it is difficult to see
into it from the outside because of the narrow entrance (Burchell 1822:364;
Thompson 1825:85)(CD hoofstuk 3, Videosnit 5, Boeyens).
Die voorste lapa (CD, hoofstuk 3, fig. 22e)(Maggs 1976) was die onthaalplek vir
gaste en die man; soms is kleiner takies ook daar verrig (Conradie, 2000a:20).
Die klimaat het vereis dat daar vir die buitelewe 'n skaduplek ingerig moes
word, veral in die somer. Die grasdakveranda was koel en bruikbaar as 'n
addisionele vertrek, veral vir reendae.
The family gathers in the shade of the verandah during the day. The
verandah generally faces East (Lichtenstein 1815373).
Burchell (1822)(CD, hoofstuk 3 fg. 22d)(Burchell 1815) toon die buiteleefruimte
van die veranda in samehang met die volgende parafraserings.
There is a fire-place for cooking in the front courtyard. It is circular, about
two feet in diameter, and is a shallow basin with its edge raised off the
ground (Burchell 1822:365).
Maggs (1974) se rekonstruksie toon 'n vuurmaakplek in die voorste lapa, gelig
van die grond (CD, hoofstuk 3, fig. 22rn)(Maggs in Frescura 1998).

Die

vuurherd in die voorste lapa wat deur Burchell vermeld word, was veral gesellig
tydens sosiale verkeer en om kleiner geregte warm te hou vir bediening. Die
man se kos is ook in die voorste lapa aan horn bedien.
Deur deel te wees van die opgrawings was dit moontlik om fisiese data met die
historiese data te vergelyk en te staaf. In die tweelobbige grondplan met sy
agterste en voorste malapa kon 'n mens fisiek beweeg. Graansilo, maalklippe,
deurdrempels,
fondasiemure

verandapale,
met

lagies

fondasiemure,
gekleurde

pleisterklei

pigment,

met

kleivloere,

pigment,
kleipotjies,

skilpaddoppies, krale, bene van kleinwild, en so meer is ontbloot (CD, hoofstuk
3, 9-18) gedokumenteer deur verskillende media, soos reeds vermeld
(Conradie 2000b).

Hierdie vaslegging het gesorg dat 'n gedeelte van die

navorsingskringloop voltooi word om as materiele basis en vertrekpunt gebruik
te word om transmissie en verandering na te vors.
Die Batswana se pre-industriele vestigingswyse voor Phatlalatsa (1822-1837)
kon ondersoek word.

Daar kon bevestig word dat dit 'n uitleg van

mikrovestiging binne 'n makrovestiging was (Addenda B, 2.1 b, C, 3 2)(CD fig. 517). Tweedens, die ontwikkeling van die Batswana se individuele stat en die
sinkroniese werking in die makrovestiging, die vestigingswyse, boumateriale en
tegniek van die Batswana wat opgeteken is deur reisigers en sendelinge, kon
met die argeologiese reste vergelyk word (kyk hoofstuk 4). Die Batswana se
pre-industriele vestigingspatroon was uniek in Suid-Afrika en Noordwes in die
sin dat daar min inheemse tradisionele vestiging was wat met die organisasie
en digtheid van bevolking, 'n boustyl van dieselfde grondplan, boumateriaal uit
die omgewing en uitleg kon kompeteer (Maggs 1976:276). Al die Batswanavestigings was nie van so 'n groot omvang en getal soos Kaditshwene nie
(Boeyens in 'n onderhoud in 1998).
Volgens Pistorius (1984:87) is die prosedure van statsuitleg soos volg:

'n

Geskikte area vir vestiging met beskikbare drinkwater, voldoende weiding,
landbougrond en voldoende boumateriaal word deur die kaptein en sy raad
uitgesoek.

Die grond is kommunaal volgens Schapera (1953:35).

Die

toekenning van wooneenheidgrond gebeur volgens sosiokulturele opvattinge
van bedagsaamheid, senioriteit en verwantskapsverband (Van der Wateren
1988:17-19). Die Lekgotla of vergaderplek vir mans word eerste aangewys
tesame met die beeskraal -die 'Central Cattle Pattern'(Reid 1997:374).
Die aangewese gedeelte word beveilig deur 'n stamtoordokter wat die gekose
terrein afbaken met spesiale penne wat vir die doel met medisyne behandel is.
Die behandelde penne word in die lekgofla se ingangsopening en grensmure
ingeslaan.

Die lekgotla en beeskraal vorm 'n kern waaromheen die

wooneenhede in 'n amorfe patroon gesentreer word, en dit word die politieke en
seremoniele middelpunt van die gemeenskapslewe van die stam. Belangrik is
ook die beeskraal wat direk aan die lekgotla grens. Die uitlegpatroon is reeds

etnografies ge'identifiseer deur Schapera (1935), deur Kuper (in 1980, 1982)
gemodifiseer en deur Hauffman (in 1982, 1986) toegepas op die argeologiese
rekord.
Tydens die uitsoek en afbakening van so 'n lekgotla was die navorser as kind
teenwoordig. Die seremonie het, soos bespreek, soos volg verloop: 'n gekose
area is afgebaken rondom die middelpen of sentrumg. In die behandelde
senterpunt is daar op die betmkke dag 'n peperboom geplant en behandelde
penne is op verskeie plekke ingeslaan. Die lekgotla-opening, die kgoro, het
veral besondere aandag ontvang. Navorser het na 56 jaar op uitnodiging weer
die betrokke lekgotla gaan besoek, wat nog steeds in gebruik is soos op die foto
waargeneem kan word (foto's; Addendum B, 2.10).
Tydens die opgrawing by Kaditshwene (Addendum B, Conradie 2000a:5,
Fotol) staan dr. Boeyens en mnr Daniel November vir 'n foto by so 'n
middelpunt of senterpunt van die stats-lekgotla (CD, hoofstuk 3, foto 7), in
hierdie geval 'n horingfels (klip) monoliet van ongeveer 103 cm bo die
grondoppe~lakuit.

Die falliese simbool of politieke gesagsimbool in die

senterpunt van die lekgotla van Kaditshwene dui moontlik op gesag van die
leier (Addendum B, 2.1, 2.lb fig. 4). 'n Ongepubliseerde skets uit Campbell se
joemaal (1820) (MBS, 77, South African Library, Cape Town) toon dieselfde
monoliet as wat nog steeds die senterpunt by Kaditshwene verteenwoordig
(CD, hoofstuk 3, fig. 5 of 5.17). Die oorspmnklike sketswerk van Campbell
verwys na sy monolietsketse by Kaditshwene (Addendum B, 2.1). Die monoliet
dui die plek aan vanwaar die kaptein of kgosi die onderdane toegespreek het
(Boeyens 2000:55)(CD, hoofstuk 3, Videosnit 6). Volgens Boeyens (1998:213)
is daar ook 'n omgevalde monoliet op die platform tot die ingang van
Kaditshwene aangetref - die monoliet is 106 cm lank en 22 cm breed en 11 cm
dik. Het hierdie omgevalde monoliet dalk met die regeringskap van Sebogodi,
die vorige stamhoof van Kaditshwene te make of toon dit die neerlegging van
leierskap aan?

Pinagare - die sentrum of middelpaal van 'n tradisionele hut, parergonaal beskou, die draer van venkeie
sirnboliese betekenisse.

3.6

Die ontwikkeling van die huisvorm van die Batswana na Phatlalatsa
tydens die Koloniale tydperk 1840-1925

Die woningsvorm voor en tydens Phatlalatsa was eenvormig in uitleg en
grondplan, boumateriaal, tegnologie, kosmologie en kosmografie soos
bespreek deur Badenhorst (1981:46), Boeyens (1998:85-91),

Pistorius

(1984:145) en Frescura (2001:54) soos die opgrawings te Kaditshwene in 2000
getoon het (CD, hoofstuk 3, fig. 20). Die woningsvorm as vesting was eerder
gebaseer op die parergonale persepsie en simboliek van beskerming as op die
woningsvorm as gedetailleerde begrip van struktuur (CD, hoofstuk 3 fig.
21)(Rapoport

1969:50).

Nardus Conradie,

praktiserende argitek

in

Potchefstroom, wys ook daarop dat boukuns vorm is wat aan ruimte gegee
word en dat die positiewe en negatiewe ruimtelike beplanning van vorm baie
belangrik is (Conradie 1999-2003. Professionele mening).
Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die huis beide 'n ruimtelike en
materiele simbool is wat 'n mikrokosmiese spieeling van sosiokulturele
verwagting is, 'n eie versterkte, besketmende "kosmos" vir die Batswana
waarbinne hy soos God kan regeer oor sy eie kosmos. Eliade (in Hardie
1981:7) parafraseer dat die Batswana :

... also wanted his own house to be at the centre and to be an "imago
mundi"...symbolically assured and hence communication with the "other
world", the transcendental world was ritually possible.
Die bogenoemde rede plaas die klem op die drumpel as simboliese
verdelingslyn tussen die buiteruimte en die binneruimte van die huis of kosmos,
die verdeling in die "sacred en die profane" met die simboliese drumpel. By
Kaditshwene moes die drumpel ook as simboliese lyn gefunksioneer het as na
die klip deurdrumpels wat by Kaditshwene argeologies gevind is gekyk word
(CD, hoofstuk 3, foto 20,21).

Die drumpels is van klip gemaak en toon

skuifmerke van 'n skuifdeur, wat ook gedien het as simbool vir vroulike
vrug baarheid.
Gesien vanuit 'n boukunstig-parergonale oogpunt is die tydperk van postPhatlalatsa 'n belangrike tydperk in die geskiedenis van die Batswana se bouen muurkuns. Belangrik in die sin dat die onherstelbare letsels van Phatlalatsa
nog steeds waargeneem kan word in die veranderende omstandighede en
leefwyse van die Batswana.

In die sin vorm Phatlalatsa 'n waterskeiding

waarvandaan die Batswana met rasse skrede verandering getoon het as gevolg
van versplintering en verbreking van stamvewantskap en vermenging met
vreemde kulture - terwille van oorlewing. Die meganismes van transrnissie en
verandering kan nie gesien word as een enkele bydraende faktor nie, maar
eerder as 'n produk van 'n aantal faktore wat as geheel of gesamentlik
aanleiding gegee het tot verandering (Hallen 1985:62-63; Hardie 1981:32-33).
3.7

Die koloniale era

Die politieke terrein was rustiger nadat Mzilikazi se Ndebele na Zimbabwe geernigreer het. lmmigrante het toegestroom na die binneland, en is opgevolg
deur fortuinsoekers met die ontdekking van diamante in 1866 by Kimberley en
die Witwatersrandse goudvelde in 1870 (Frescura 1989:61). Die toestroming
van internasionale mynwerkers en spekulante het spanning veroorsaak tussen
wit en swart waardeur sporadies geweld en oproer veroorsaak is. Die resultaat
was dat die inheemse swart bevolking 'n ander heenkome moes soek. Die
stigting van

digbevolkte myndorpies het kulturele kontak en vermenging

rneegebring. Dit was die begin van 'n afbreek van sosiokulturele patrone van
die Batswana. Die sentrale industriele ontwikkeling het nuwe tegnologie en
rnateriaal beskikbaar en verkrygbaar gestel, wat deurgefiltreer het tot in die
landelike areas. Navorser sou graag hier wou aantoon dat daar 'n koppeling is
tussen kultuur en die waarde van produksie wat dan ook weer 'n koppeling
v o n tussen kultuur en ekonomie.

Die koppeling spel die ingrypende

transformering wat die Batswana kultuur moes beleef met die Westerse
materiele kultuur waardes, wat vir die Batswana neerkom op kultuurverandering
of ekonomiese vooruitgang soos dit tans beleef word.
Die historiese tegnologie en bouvorme moes plek maak vir die nuwe
ontwikkeling. Die nuwe materiale en tegnologie was die sneller tot verandering.
Reid (1997:370) se mening is dat die probleme met die argeologiese
ondersoeke toon dat die fokus verkeerdelik aangewend word:
Their tendency to focus exclusively on material culture change as opposed
to continuities and, second to regard these changes purely in terms of the
introduction and imposition of new styles by the colonizing power.

Die stelling van Reid het betekenis as daar gekyk word na hoe komplekse
prosesse van seleksie her-gekonseptualiseer moes word, in betekenis en vorm,
om transmissie ten spyte van verandering te moes laat voorlgaan.
Die boomryke gebiede is gestroop vir vuurrnaakhout en boumateriaal omdat die
aanvraag groot was veral in die rigting van Kimberley en sy diamantvelde. Die
aanvraag vir arbeiders en die handelsmarkte wat ontstaan het het die
plattelandse Noordwes met immigrante oorspoel. Waar die Batswana vroeer
selfvoorsienend was, rnoes kosvoorraad nou aangekoop word. 'n Kontantvloeiekonomie, koopbare kosvoorrade, kommersiele bournateriaal en nuwe
tegnologie is aan die Batswana bekend gestel, en het 'n groot invloed
uitgeoefen op sy sosiokulturele leefwyse en boukuns (Reid 1997:96-118;
Rapoporl 1969:l-8; Frescura 1998:34). Teen die agtergrond sal transmissie en
verandering in hoofstuk 4 vollediger bespreek word.
3.8

Die "bafookhona"-tradisie:

"four comers"

Die bekendstelling in Noordwes van die vierkantige platdakhuis of "bafokona"
as 'n bouvorm vir die platteland sowel as vir die stedelike gebiede, het sy
oorsprong by die Kaapse Maleiers gehad.

Die immigrante-boere het die

kundigheid en tegnologie saam met hulle na Noordwes gebring, want sinkplaat
was vanaf 1870 verkrygbaar in die binneland (Frescura 1989:382).

Reid

(1997:385) beweer dat die verandering in die Batswana-boukuns die gevolge is
van die kolonialisme en die verandering van simboliese waardes - dat paaie en
reglynige stadsuitleg, behuisingskemas en landelike ontwikkelingsprogramrne
op die toneel gekorn het.
Die platdakwoning het by die Batswana-boutradisie 'n radikale ingryping
veroorsaak sederl die 1940's. Dit was onprakties om 'n kegelvormige grasdak
aan te pas na 'n kegelvormige sinkdak, omdat te veel van die sink verlore sou
gaan om in die dakvorm te pas.

Die verandering sou ook baie arbeid,

tegnologie en gereedskap vereis wat nie in die Batswana-manier van bou en
tegnologie bestaan het nie. Die vermorsing was duur en onprakties, vervoer
was skaars en paaie rnin. Die vierkantige kleihut met sinkdak was 'n beter
opsie, soos op die taksonomie in samewerking met Frescura ge'illustreer word
(Fig. 2.5, 17, Addendum A).

Die diktering van die boumateriaal en

verkrygbaarheid daarvan het in die geval 'n groot invloed op die bouvorm en konstruksie en -matenale gehad.
'n Aantal faktore soos houtskaarste op die hoeveld, 'n sprinkaanplaag, gevolg
deur runderpes in 1897, ook die konflik van die Anglo-Boereoorlog van 18991902 het transmissie en verandering in die boukuns rneegebring (Frescura
1989b:380). Die vierkantige huis met die piramidale grasdak wat op houtpale
rus, het ontwikkel om rneubels te akkommodeer waarskynlik in navolging van
die westerse skilddak (hipped roof) soos op foto (CD, hoofstuk 3, foto 13 en fig.
2.5, fig. 13).

Dit is 'n goeie voorbeeld van kulturele verrnenging tussen

inheemse Batswana en blanke immigrante-setlaars. Daar was baie stadia
waardeur hutvorms beweeg soos op (CD, hoofstuk 3, fig. 2.5) gevolg kan word.
Figuur 2.5 toon die verandering vanaf die ronde kleisilinder met kegeidak,
byvoorbeeld die halfsilinder met kegeldak, die seskantige grondplan of
heksagoon, die kleisilinder met uitgeboude deur. Die fases was alles stadia van
oorgang tot die kubus-grondplan of die vierkantige hut met piramidale dak (Fig.
2.5, 16). Die visuele vorm het verander maar die parergonale konsep van huis
as simboliese begrip het deur transrnissie gebly soos in hoofstuk 4 bespreek
word.
Die katalisator tot die oorgang na die vierkantige hutplan was deels die
beskikbaarheid van bournateriaal soos bakstene en sinkplaat, en bou-elemente
soos vensters en deure en oorlewing op setlaarplase. Die rneubels wat
beskikbaar en bekombaar was het ook bygedra tot bouvorm veranderings

-

voorkeure. Transrnissie het in parergonale vorm geskied as na die parergonale
gebeure soos ruimteverdeling en -indeling gekyk word (Reid 1997:28(3):346347; Hardie 1981:2). Verdere bespreking oor transmissie en verandering volg in
hoofstuk 3.
Die ruimtelike indeling van die woonhut was gekoppel aan die ronde hutvorm, 'n
organiese kleistruktuur, en baie min van die boumateriaal was reglynig van aard
of aangekoop (Conradie 2001: Mededeling) Die gedekte dak van gras oor
houtbalke het uitmuntend by die kleistruktuur aangepas. maar 'n gras- of
strooidak moet 'n redelik skuins helling he vir die afloop van reenwater, anders
word die nat gras te swaar vir die kappe en rnure, en verrot gou. Die sinkplaat
wat vir die dak aangekoop kon word en die grasskaarste was bydraende

faktore tot die vormverandering. Sink was duur, te onekonomies om te sny vir
'n kegelvormige of piramidale dak. Dit is nie noodsaaklik om 'n sinkdak skuins of
spits te slaan nie, vanwee die ondeurdringendheid van die metaal. Dit het gelei
tot strukture met 'n platdak van sink. Verdere faktore was westerse meubilering
wat op die negentig-grade-hoek gekonstrueer word. Die mure moes afgeplat
word om die kosyn te laat pas. Die vierkantgrondplan met reguit mure was die
oplossing vir die industriele bou-elemente soos deure en vensters wat
aangekoop kon word. Gevonnde baksteen het ook makliker in die reguit lyne
van die vierkantige grondplan ingepas (CD, hoofstuk 3, fig. 23).
Die verandering wat 'n kontant-ekonomie wat kolonialisme teweeggebring het
moet nie uit die oog verloor word nie. Die Batswana wat nou sy leefwyse moes
aanpas by 'n loon en 'n voorheen onbekende ekonomie is daardeur in staat
gestel om meubels, boumateriaal en ander huishoudelike benodighede te koop.
Die sirkelvormige huis (CD, hoofstuk 3, fig. 46

-

47) het baie moeilik

gemeubileer en die vierkant het meer byval gevind om in die nuwe behoeftes te
voldoen.

Reguit mure van gevorrnde bakstene was 'n veel makliker

boukonstruksie as die met 'n ronde, organiese vornl, wat horn nie geleen het
tot die gebruik van industriele materiaal nie. Die veranderinge is nie net visueel
merkbaar nie (CD, hoofstuk 3, foto 13). Die huis het ook kognitief meer van sy
eienaar se ekonomie en status te kenne gegee. Meeste van die Batswanavestigings bevat nog steeds sirkelvormige huise, eie aan die tradisie, organies
gebou met materiaal uit die omgewing. Die verandering moet eerder gesien
word as 'n verryking en supplementering van hul eie argitektoniese tradisie as 'n
verwerping daarvan (Conradie 2001: Mededeling).
Die tegnologie het ook invloed getoon soos die gebruik van songedroogde
bakstene ("green brick")(CD hoofstuk 3, foto's 80-82). Ongebakte stene het in
daardie tyd begin bekend raak as Kimberley-stene (Frescura 1989:156). Baie
van die Batswana het vir die eerste keer met ongebakte boustene (in die blanke
volkskuns dikwels roustene genoem) kennis gemaak toe dit rondom die 1870's
op die Kimberleyse diamantvelde in groot maat geproduseer is. Die groot
aanvraag en die vervoer van boumateriale vanaf die kusgebied het pryse
onekonomies die hoogte laat inskiet.

Die Batswana het reeds 'n

bousteentegniek in gebruik gehad wat genoem is polwane, en ook ditena (CD,

hoofstuk 3 foto's 83-85). Ditena is afgelei van die Afrikaanse wood steen
(Frescura 1999:8). Die steen was smaller en platter as 'n standaardbaksteen en
met strooi versterk, wat ontwikkel het as gevolg van die tekort aan hout vir die
voorheen-gebruikte houtpaalkonstruksie van die hutmure (Frescura 2001a:67).
Die verandering in die Batswana-grasdaktegnologie (CD, hoofstuk 3, foto's 38,
45) het 'n aanvang geneem tydens die 1920's, toe wette oor grondbesit en
tuislande die Batswana gedwing het om hulle in sekere areas te vestig (CD,
hoofstuk 2 fig. 2.7) (Van Warrnelo 1952). Die gevolg was oorbevolking en
oorbeweiding van die reeds uitgeputte natuurlike bronne in Noordwes.

Die

natuurlike bournateriaal soos hout en gras wat vroeer vrylik beskikbaar was,
was uitgeput en dit het die Batswana gedwing om ander moontlikhede te
ondersoek (Frescura 1998%).
Boumateriaal soos sinkplaat was vrylik beskikbaar vanaf die 1870's. Sinkplaat
was baie duur, maar die gebruik daarvan het tog stadig deurgesypel na die
landelike gebiede (Frescura 1996:43) (CD, hoofstuk 3, fig. 59-62). Die gebruik
van gegalvaniseerde sinkplate vir dakbedekking het 'n invloed op die vloerplank
[plattegrond] uitgeoefen, en die vierkantige bouvorm het die beste resultate
gelewer.

Die verandering kan gesien word as 'n direkte leenbruik van die

platdakhuis van blanke immigrante, maar dit was eerder die tekort (weens die
groot aanvraag tydens die ongewone boubedrywigheid van die era) aan gras en
hout as plaaslike boumateriaal wat die verandering gebring het (CD, hoofstuk 3,
fig. 2.5, 20).

Duggan-Cronin, wat vele transporttogte onder die Batswana

gedoen het in die 1820's, het beweer dat die gebruik van industriele materiale
slegs eers sedert die 19409s,50's en later in Batswana-statte voorgekom het
(Duggan-Cronin 1928:2 ( I ) fotografiese argiewe McGregor Museum, Kimberley)
Ten spyte van die feit dat die Batswana vir die laaste nege generasies
(Frescura 1998:49) met vele invloede en nuwe tegnologie kennis gemaak het,
het hulle steeds hoofsaaklik gehou by die eie-volksboukuns uit hulle preindustriele kultuur, en is nuwe bournateriale en tegnologie in hul landelike
boukuns ge'inkorporeer sonder om die essensiele volkskarakter van die
landelike Tswana-bou- en muurkuns te verloor. Hierdie feit is 'n teken van
verandering, maar tog het die sosiokulturele dikteringsmag so sterk

gefunksioneer dat die eie kultuur steeds geeer en parergonaal in 'n mate
onderhou word.
Die aanvanklike vierkantige grondplan (hoofstuk 3, fig. 2.5, 16) wat
onvoldoende was vir gesinsuitbreiding het plek gemaak vir die reghoekige
grondplan wat met twee of drie tussenverdelings ingedeel kon word om ekstra
ruimte te verskaf. Die reghoekige grondplan se dak moes ook aanpas en het
twee driehoek-sykante, die wolf-ente I wolwe-ente gehad. So 'n dak word 'n
skilddak of hipped roof genoem, en het 'n nok of ridge oor die hoogste
horisontale gedeelte gehad (CD, hoofstuk 3, fig. 2.5, 23). Die verandering is 'n
direkte invloed van die setlaars van die 1840's (Frescura 1996:43).
3.9

Die hoeveld-tradisie

Die hoeveldhuis by die Batswana het sy benaming gekry orndat dit 'n gewilde
plan was in die hoeveld, en dus dikwels daar voorgekom het. Die reghoekige
huisvorrn met 'n plat dak het verreweg die hoogste voorkoms in Noordwes en
landswyd (Frescura 1981:lOl). In stedelike gebiede en op plase is dit die
algemene gesinshuis wat deur die Batswana bewoon word. Die verandering
van die huisvorm, tegnologie en boumateriale kan maklik visueel waargeneem
word soos uitgebeeld op skematiese voorstelling van saamgestelde taksonomie
(CD, hoofstuk 3, fig. 2.5, 26). Die vroegste afbeelding van so 'n hoeveld-huis
het volgens Frescura in 1905 in die Betlehem-lokasie voorgekom (1989:368).
Die toename van sinkdakke in swart woonbuurte was stadig en geleidelik,
omdat sink duur en moeilik vervoerbaar was.

Die hoeveldhuis word meer

geassosieer met werkers op blanke plase, waar die boer verantwoordelik was
vir die aankoop van die sinkplate. Die werkershuise is deurgaans gebou met 'n
reghoekige grondplan en plat sinkdak met of sonder borswering-muur aan die
hoe kant. Kombuise of kookareas is meestal 10s eenhede van sink of soms met
'n grasdak om die rook deur te laat.
Die reghoekige woning met sy uitbreidingsmoontlikhede het ideale elemente
bevat vir muurkuns. Die borsweringmuur aan die borand van die horisontale lyn
en die fondamentmuur as die onderste horisontale lyn bo die reenwaterspatvlak

het die area begrens waarop muurkuns uitgevoer is.

Die Wee

horisontale bande het gedien as twee sterk gidslyne vir muurkuns (CD, hoofstuk

3, fig. 61)(in hoofstuk 6 word die dikteringslyne van muurkuns volledig

bespreek).
Die deur en vensters is gewoonlik in die fasade geplaas en dan beklemtoon met
muurkuns. Sedert die 1940's het die platdakhuis veld gewen in al die
plakkergebiede van Noordwes en landswyd. Die lean-tof0 platdak het die
popul6rste behuising geword onder die plakkersgemeenskap wat wag vir RDP
(HOP)-behuising, of erwe (CD, hoofstuk 3, fig. 24). Die plakkershuis het 'n
sekere status onder die gemeenskap, sekere verwagtinge van die toekoms, 'n
kognitiewe hoop wat uitgesend word.

Die plakkershut sein die volgende

boodskap uit: Ons het die sink, ons wag vir 'n standplaas. Volgens Coetzee
(1989:9-11) word 'n gemeenskap wat hulle huise en werk in die landelike
gebiede verloor en elders in 'n plakkersgebied 'n heenkome moet vind, deur 'n
proses van sosiale, ekonomiese en politieke aanvaarding heen gelei.
Coetzee (1989:9-11) beweer verder dat verandering en modemisering in (SuidAfrika) Noordwes,

gebaseer is op sosiale, politieke en ekonomiese

aanvaarding binne 'n pakket van Westerse waardes. Op psigiese vlak kom
aanvaarding

van

modeme

waardes,

waaronder

ideale,

vrywording,

demokratiese regte en individualisme 'n rol speel. 'n Struktuur van beplanning
is ontwerp waarop die RDP-huise opgegradeer kan word tot kreatiewe
diversiteit met talle opsies van huur, huur met die opsie om te koop, en ook
tienjaarperiodes van huur voor besluite geneem hoef te word vir aankope (CD,
hoofstuk 3, fig. 78).
Die Nederlandse lnstituut van Boukuns het twee jaar gelede in Rotterdam 'n
uitstalling getitel "Blank Boukuns, Apartheid en daarna" gehad (Judin 1999:87),
wat die kompleksiteit van Suid Afrikaanse boukuns uitbeeld. Die doel van die
uitstalling was om te wys dat boukuns onlosmaaklik is van politiek en ekonomie
in Suid-Afrika.

Die faktore moet in aanmerking geneem word by die

bestudering van transmissie en verandering. Hilton Judin, die kurator van die
uitstalling, het gekonsentreer op 'n nuwe konsep deur 'n kreatiewe beeld te

90

-

lean-to 'n gedeelte van 'n slaandakhum maar onder n platdak (&ens skulns n r aflwp van water). meestal
aan dae agterkant van d ~ enuts gelee. soms later aangebou Daar is iaat eers vasgestel dat sommlge nutse
van meet af aan so gebw 1s So he1 d ~ e
vreemde term ongmal lean-to nulilge term wat gerus weer gebrulk
kan word. Tans word 'n &t dikwels 'n aanbouse! genoem, al was dit dikwelsdeel van diewrspmnklike plan
en vorm in gebmik gekom. In Afrikaans is dit in verouderde spreektaal dikwels @k&&t
genoem

skep ten einde kronologiese en tipologiese strukture te vermy en eerder te
konsentreer op 'n verbeeldingryke voorstelling gekomponeer met posisie.
Die posisies was tematiese beskrywings van terme wat kortliks 'n geskiedenissituasie en posisie opgesom het wat gebruik is om die uitstalling te konstrueer.
Die posisies was tematies soos, byvoorbeeld, fortifikasie, beloofde land, weef,
196OVs,beplande afdeling, gerneenskapsgebou, stedelike toestroming, huis as
ikon, intemasionale druk, gegolfde sink, gedwonge verskuiwing en opstand

(CD, hoofstuk 3, fig. 27, 28). Die twee uitstallings met foto's en videobeelde is
ook 'n jaar lank in Amerika en Noorwee uitgestal.

In Suid-Afrika en in

Noordwes ten spyte van apartheid is dit die onverenigbaarheid van spanning
tussen die kultuur en die sosiale sisteme of stelsels is wat die verandering
aktiveer (kyk Hunt 1977:257; Geertz 1973:145).

3.10

Algemene grondslag van die landelike vestiging

Die idee dat die Batswana-nedersetting eenvormige hutte is wat hier en daar op
'n lukraak manier in die landskap geplaas word, is foutief. Die landelike uitleg
van 'n vestiging is gekoppel aan sleutel karaktereienskappe. Die landelike
vestiging is sosiokultureel gebonde aan 'n kognitiewe taal. Die kognitiewe taal
kaats sosiokulturele erflikheid (transmissie) en geloofswaardes van die
Batswana wat gemoeid is met politieke, ekonomiese en die seksuele maar ook
die parergonale wat via die sosiokulturele dikteer (Smolicz 1992:345-350).
Die sosiokulturele grondslag waarop die Batswana nedersetting gebaseer was
het deur transmissie en verandering herinterpretasie ondergaan wat die
parergonale werkswyses onderhou. Transmissie en verandering geskied nie
net visueel nie - dit gebeur ook deur herevaluering en herinterpretasie van
parergonale sosiokulturele dikteringswaardes, inkorporering van westerse
waardes, boumateriale en tegnologie.
Die volgende sosiokulturele grondslae getuig van transmissie en verandering
(volgens dr Frescura in 'n onderhoud 2000).
3.10.1 Die algemene boukunssvorm en sy hoofaslyne het verander
3.1 0.2 Die rigting waarin die vestigings-vooraansig front

3.10.3 Hierargiese verwantskappe en verhoudings van man, vroule, ouers en
kinders, familie en vriende en die gemeenskap het verander.
3.10.4 Oorgeerfde vestigingswyse deur transmissie, vanaf pre-Phaflalafsa met
verandering tot post-Phatlalatsa.
3.10.5 Die boukuns uitdrukking van territoriale area soos agter-lapa: privaat, en
werksarea van die vrou, stoor en voorbereiding van voedsel.
3.10.6 Die voorste wat met die publiek gekoppel word as semi-privaat, en waar
die man eet en gaste onthaal word, is ook in die gedeelte waar die
muurkuns gewoonlik voorkom.
3.10.7 Die simboliese lyn van die middelpen of (pinagare) bepaal die plasing
van die deuropening en deurdrumpel ten opsigte van die lekgofla en
beeskraal.
3.10.8 Die plasing van die begraafplaas, plekke van geloofmaak en plekke van
aanbidding.
3.10.9 Die inagneming van bestaande hierargiee en ruimtelike verdeling as
gevolg van geslag en ouderdom.
Samevattend kan die gevolgtrekking gemaak word dat die grondslag waarop
die Batswana-boutradisie gebaseer is gesien kan word as 'n spieel van hul
sosiokulturele waardes deur 'n parergonale raamwerk van sosiokulturele norme
en standaarde.

Hul boutradisie verteenwoordig die oudste oorlewende

boukunstradisie in Noordwes (Frescura 2001:163).

Die kompleksiteit en

werkbaarheid van ruimteuitleg, benutting en hierargiese toekenning om orde en
harmonie te bewerkstellig spel kulturele respek en onderhouding uit kyk (3.10.1

- 3.10.9). Die ruimtelike uitleg van hul boukuns wat sosiokultureel gedikteer
word, die materiale wat gebruik word, die tegnologie, die metode van bou, het 'n
kommunikasievermoe tot die wat die kultuur ken. Die natuurlike materiaal
gebruik direk uit die omgewing met aardse teksture hul bouvorme, asook die
muurkuns het 'n kognitiewe taal waarmee parergonaal en visueel inligting aan
die stamgenote en die wat die kultuur ken weergegee word. Die boukuns tref
die besoeker tans nog steeds soos in die sewentiende eeu vir Campbell,
Burchell en andere.

Teen die agtergrond is dit duidelik dat transmissie en verandering parergonaal
ingeweef is in die alledaagse gebeure van die Batswana se lewe. Die invloed
op bou- en muurkuns ontvang meer klem in hoofstukke 3 en 5. Dit is nodig om
te weet en verder kennis te neem van die soepele buigbaarheid van
sosiokulturele konsepte ten einde transmissie en verandering duideliker na vore
te bring met die bestudering van Batswana-bou- en muurkuns (CD, hoofstuk 3,
fig. 2.5).
Uit 'n metodologiese oogpunt is daar in hierdie hoofstuk aangetoon dat daar,
benewens die inligtingsbronne oor die Batswana-boukuns ook genoegsame
bewyse is dat transmissie en verandering plaasgevind het wat steeds visueel
waargeneem kan word.

Die rede kan ook aangevoer word vir die

sosiokultureel-gedikteerde eenvormige grondplan en konstruksie wat meer as 'n

eeu voortgeduur het en wydverspreid voorgekorn het as eie kosmos op aarde
(Addendum C). Dit is juis die verandering van die simboliese grondplanvorm
soos reisigers en sendelinge bespreek het wat transmissie met verandering
toon soos later in hoofstuk 3, bespreek word (Reid 1997:378).
Dit moet egter beklemtoon word dat die visuele bou-uitdrukking nooit volkome
korrespondeer met die kulturele konsepte nie. Die parergonale s6 meer van die
bouvorm as bloot net die visuele waarneming of die analitiese beskrywing. Die
sosiokulturele kan slegs parergonaal ontbloot word, terwyl die visuele as 'n
stelling die eenvormigheid uitspel.

Die stelling is juis bewys deur die

argitektoniese ontwikkelingsplan (CD, hoofstuk 3, fig. 2.6).
Die mening van die navorser is dat dit by die Batswana-boukuns hoofsaaklik
parergonale faktore soos denke, waardes, vooroordele en persepsies is wat in
oorvleuelende hoedanigheid van generasie tot generasie funksioneer. As die
Batswana-boukuns as artefakte beskou word, dan is die bou- en muurkuns nie
bloot produkte nie, maar die somtotaal van 'n reeks interaksies, parergonaal en
fisies. Die redenasie kan dan gevoer word dat die keuse van vorm, tekstuur,
materiale, tegnologie en die estetiese nie die idee van 'n "reeks idiosinkratiese
ontwerpers" is wat in isolasie werk nie, maar eerder die van persone wat werk
binne die Afrosentriese sosiokulturele waardes en norme van 'n eietydse
gemeenskap.

Die eenheidsbevordering van die Batswana wat binne die

sosiokulturele norrne van bouaksie funksioneer en die waarde daarvan deur 'n

verkryging van stratifikasie, status, 'n 'pecking order' en identifikasie in die
gerneenskap. Status, rangorde, klas is deels die uitvloeisel van 'n kulturele
orde.
Navorser het tot die gevolgtrekking gekorn dat kulturele sisterne en sosiale
sisterne niks anders is as deel van 'n groot aksiesisteern van die rnensheid nie.
Die een is die basiese struktuur en die ander is die superstruktuur. Uit die
perspektief van algernene sisteemteorie be'invloed

subsisterne rnekaar

wederkerig en is vervleg en afhanklik van mekaar. Die een is beide oorsaak en
produk van die ander soos kultuur in 'n gemeenskap die funksionering van
definiering van identiteit is. So is die sosiokulturele sirnboliese vorrnbepaling
van die Batswana-boukuns die visuele funksionering van identiteit. Daar word
beweer dat die transmissie en verandering rnerkbaar is in die Batswana se
funksionering van sy identiteit soos in hoofstuk 4 bespreek word.
3.11 Gevolgtrekking

Die navorsingsbevinding onderstreep die feit dat uitdrukking van bou- en
leefruirnte of ruirnte en ruirntelike werking van Batswana bou- en rnuurkuns
sosiokultureel gevorrn word. Die uitdrukking deur Batswana bou- en muurkuns
is 'n goeie aanduiding dat transrnissie en verandering sosiokultureel gedikteer,
herinterpreteer en geevalueer word as aanduiding dat transrnissie en
verandering visueel en ook parergonaal onderhou word.

HOOFSTUK 4
PARERGONALE WEERSPIEeLING VAN TRANSMlSSlE EN VERANDERING
IN DIE BATSWANA BOU- EN MUURKUNS
4.1

inleiding

Die klem in die hoofstuk val op die parergonale bydrae wat besondere aandag
geniet by die bestudering van transmissie en verandering.

Transmissie

impliseer die konsep van styl, soos dit algemeen in die visuele kunste en die
boukuns as belangrike meganisme om die boukultuur en verskynsels te
verstaan en te katalogiseer.

Die begrip sty1 hou dus nie net die visuele

transmissie van bou- en muurkuns vorms in nie; dit behels ook kultuurwaardes,
tegnologie en die metode wat gebmik word om die elemente te inkorporeer in 'n
lokale sty1 en kultuur. Kuijers (1982:47) beskryf sty1 as:
Die rnanifestasie van kunsbesef en daarom ook lewensbeskoulike
oortuigings wat in beide die estetiese idee en die estetiese v o n uitdrukking
vind. So gesien kan sty1 as 'n sentrale begrip ter verklaring van die
ontwikkeling van die kunste dien.
Ek sou wou beweer dat in die geval sty1 gesien kan word as die idee, in 'n
eksistensiele sin gekoppel met die kultuur-gedefinieerde Batswana bou- en
muurkuns as bou-ideologie. Die bou- en muurkuns as parergonale ideologie
bestaan uit reekse gegewe materiale uit die natuur soos grond, klip, klei, gras
en hout wat in die onrniddellike omgewing gevind word, asook uit mimtelike
elemente en hierargiese plasing daarvan (Reid 1997:377-379; Hardie 1981:67).

Elkeen van die elemente het 'n spesifieke kontekstuele simboolwaarde

waarvan die verwantskappe bepaal word deur 'n groter stel kognitiewe,
parergonale sosiokulturele dikteringsmagte. Die boukuns met sy konseptuele
elemente soos ruimte en ruimtewerking, tesame met tekstuur, ritme en detail
kan met taal vergelyk word.

Dit kan gelees en ge'interpreteer word as

kognitiewe kommunikasie met 'n reeks tekste waarvan elkeen betekenis binne
sy eie konteks het (Frescura 2001:17). Navorser stem saam met Frescura oor
die kognitiewe inligting aan wie die kultuur ken maar wil ook byvoeg, dat as 'n
buitestander iets van die kultuur ken hy waardevolle inligting kognitief visueel
kan bekom. 'n Vol graansilo maak bekend dat die oes suksesvol was, ontydige
muurkuns wat buite die periodieke tyd gedoen word maak bekend dat daar 'n

viering gaan plaasvind, 'n huwelik of 'n inisiant wat voorgestel word. 'n Kraal vol
beeste vertel van rykdom en miskien dogters wat getroud is en voor lobola
betaal is. Die boukuns uitleg en ruimtes maak iets van die man se posisie in die
stamverband bekend soos 'n groot voorste lapa vir onthaalarea en so meer.
Die konseptualisering van hul boukunsvorm kommunikeer kognitief as daar na
die uitleg en gebruik van vorm, ruimte, ruimtewerking en balans met die doel
om orde te skep gelet word. Die boumetode bepaal die materiale wat gebruik
word, maar net so belangrik as die boumetode is die werkverdeling en die
deelname in groepsbouaksie. Die parergonale konsepte wat sosiokultureel
gedikteer word by die bouvorm sal deurgaans uitgelig word waar van
toepassing. As basis vir 'n vertrekpunt word

'n bouvorm en vestiging uitleg uit

die Phatlalatsa periode gebruik (Addenda C, 3.2 en 3.3)(Pistorius 1994:45). Die
sosiokulturele konsepte wat parergonaal beskou die organisering en optrede
van die bouvorm, die plasing en die vestigingsuitleg dikteer, is die kosmografie
en kosmologie wat deel van die Batswana se daaglikse lewe vorm.
Die kosmologiese konsepte wat deur spesiale rituele uitvoering in stand gehou
word, word nog steeds volgehou by die individuele huishoudings deur die
Batswana. Terwyl die verandering van nuwe politieke strukture en organisering
van regeringskant die konsepte laat aanpas en verander het.

Tydens die

ondersoek na transmissie en verandering sal daar gekyk word na spesifieke
konsepte in die verlede wat die ruimte en ruimte werking bepaal het teenoor die
hede se konsepte wat ruimte en ruimte werking bepaal. Daar word ook gepoog
om aan te toon dat die Batswana bou- en muurkuns tydens Phatlalatsa 18221837, waartydens die huis gegeld het as simbool van fortifikasie, veiligheid en
beskerming, transmissie en verandering ondergaan het na die huis as simbool
van die "self' (Hardie 19815).

Rapoport (1969:47) voel dat dit die

sosiokulturele magte is wat die huisvorm bepaal as hy beweer:
. .. what finally decided the form of the dwelling and moulds the spaces and
their relationships is the vision the people have of the ideal life.

Rapoport se bevinding klop ook met die bewering van Vlach (1975:48), naamlik
dat
the ethnographic record is replete with instances where the same building
form has been retained with variation in the medium of construction.

Die bewering plaas die klern op die sosiokulturele rnagte se transrnissie en
verandering wat in die bou proses die huisvorm dikteer. Navorser stem saarn
met bogenoernde rnenings rnaar wil ook byvoeg dat dit die hantering van ruirnte
en plasing van vorm is wat komrnunikeer, die uitdrukking kan gebruik word:
"Space Speaks" (Hall 1959, in Hardie 1981:6). Die afgebakende parergonale
ruirntes maak deur kognitiewe kornrnunikasie bekend wat hul funksionele
gebruike is, al is dit onderhewig aan herinterpretasie.

Die voorlapa sal

byvoorbeeld kognitief kornrnunikeer deur sy grootte,

aantal sitbanke,

rnuurkunsplasing en vuurrnaakplek wat die sosiale stand van sy inwoners is.
Die beskrywings van die pre-Phatlalatsa boukuns kon fisies gekontroleer word
tydens die opgrawingsaksie met die historiese data en ook met die postPhatlalatsa bou- en rnuurkuns om sodoende in staat te wees om transrnissie en
verandering na te gaan en te dokurnenteer.

Besoeke met toeligting deur

argeoloe is ook gebring aan verskeie opgrawingsterreine van statte, naarnlik
Buffelshoek naby Parys 1999, en Tygerfontein in die Koepelgebied 2001'
(Addendum C). By die geleentheid was ek vergesel deur rnnr. Anton Pelser
van die Kultuurhistoriese Museum in Pretoria in Februarie 2001 (Addendum C).
Die bevinding van al die ondersoeke was dat die uitleg, grondplan en bouvorrn
baie

eenvorrnigheid toon

as

sirnbool van

fortifikasie,

eie

kosmos,

vrugbaarheidsvorrn, ruirnte en ruirntewerking en bournateriale en rnetodes.
Gedurende die navorsing is daar ook 'n visuele sarnestelling van die
argitektoniese taksonomie gedoen met behulp van Frescura (Hoofstuk 4, fig.
2.5) om die transrnissie en verandering visueel uit te beeld (Frescura 2001:67108). Die doel met die uitbeelding is om dan as venvysingsraarnwerk te gebruik
vir die leser.
4.2

Transmissie en verandering

Transrnissie en verandering van bou- en muurkuns by die Batswana vind plaas
van een generasie na die ander deur verskeie sigbare en parergonale draers,
rneganisrnes en katalisators volgens 'n rnededeling van Frescura (1999,
2000)(kyk ook Addendum B). Ek het getoon dat die sosiokulturele werking van
transrnissie en verandering kan plaasvind deur enkele konsepte of as deel van
By hierdie geleentileid in Feruarie 2001 het rnnr Anton Pelser [Nasionale Kultuurhistonese Museum] die
toeiigting venkaf.

'n groter stel konsepte met veelvoudige fasette en oo~leuelendereekse van
patrone wat in verskeie kategoriee soos volg ingedeel kan word:
Transrnissie en verandering deur sosiokulturele faktore en gewoontes
gedikteer.
Transmissie en verandering deur middel van boufunksie.
Transrnissie en verandering deur middel van argitektoniese v o n ,
ruimte-indeling en werking.
Transmissie en verandering deur rniddel van

argitektoniese

simbolisme.
Transrnissie en verandering deur middel van tegnologie wat
modemiseer.
Transrnissie en verandering deur die hergebruik van bouelemente
soos sinkplate, kosyne, deure en vensters.
Transmissie en verandering deur kulturele venenging uitruiling en
herinterpretering d a a ~ a n .
Elk van hierdie kategoriee sal ve~olgensrneer volledig bespreek word.
4.2.1 Transmissie en verandering wat deur sosiokulturele faktore en

gewoontes gedikteer word
Sosiokulturele faktore word deur verskeie antropoloe soos Maritz (1976), Van
der Wateren (1988), Mazrui (1980) en andere beskou as die dikteringsrnag van
konsewatiewe2 tradisies wat transmissie van boukuns vorm, statuitleg en
vestigingswyse transmitteer, voorskryf en dikteer soos reeds in hoofstuk 3
bespreek is (Reid 1997:374-378). My onafwendbare gevolgtrekking is dat in die
pre-Phatlalatsa tydperk konstruksie soos huisbou 'n groepaksie en deel van 'n
groter patroon van oorlewingstegniek was. Dit gaan egter oor meer as fisieke
oorlewing, want die eenheid van die groep word versterk deur groepsdeelnarne.
Terselfdertyd word die deelnerners se persoonlike identiteit gekomplementeer
deur die hulpverlening tydens die bou-aksie, en deur erkenning daama. Die
kringloop verseker ook goeie guns by die voo~aderswat weer vrugte afwerp.

2

konsematief word hier gebruik in die gunstige, letterlike sin van konsetveer. bewaar, koester.
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Die bouprosedure behels rneer as voorsiening van skuiling - navorser se
ondervinding is dat dit in baie opsigte 'n sarnesnoerende funksie het waardeur
die sosiale eenheid versterk word. Die vertoning, van buite gesien, het die
voorkorns van 'n sosiale okkasie tussen 'n groter groep en die individuele
familie, parergonaal versterk deur die eenheidsgevoel van die bouaksie. Die
vorm van transmissie vind parergonaal plaas.
argitektuur

in

ooreensternming

met

die

Dit bring die individuele

gerneenskapsnorme op

argitektoniese konstruksievlak asook op die estetiese vlak.

die

Die eenheid en

sarnehorigheidsband wat so verstewig word is deel van die kosrniese3
beskouings van die Batswana, deel van die daaglikse lewe, en die konsepte
word onderhou deur spesifieke rituele vir beskerming en beveiliging van stat en
vesting teen bose magte en teespoed.

badimo5,
,
Elernente soos ~ o d i m o ~

dernigode en toternisrne6 is elemente wat nie van rnekaar geskei kan word nie
maar onderskeidend vorm alles deel van parergonale transrnissie wat
aanpassings rnoes ondergaan in die post-Phatlalatsa tydperk (Van der Wateren
l988:14I-l44; Reid l997:371-375). Die genoemde elernente speel alrnal 'n rol
in die kosrniese beskouing van die Batswana wat as fokus het om orde te
handhaaf. 'n Parergonale draad wat deur die kultuur loop is die strewe na orde

- orde in sosiale verhoudinge, orde in die fisiese beplanning en uitvoering van
die vestigingspatroon, en orde in die malapa.
Frederick Chiluba, as regerende MMD party-kandidaaat en geestelike leier, het
tradisionele Afrika-rnedisyne gebruik om die verkiesingskantore vry te rnaak van
slegte geeste en toordery teen horn (Anon. 2001 :17). Die aksie van Chiluba is
'n bewys hoe sterk die kosrnologie nog funksioneer ten spyte van al die
rnoderne tegnologie. Die rituele aksie van geloof is deel van die kosrnologie
wat deur transrnissie parergonaal oorgedra word van geslag tot geslag. Chabal
en Daloz (1999:63-76) rnaak die stelling dat die geloofsdimensie, met sy
volgehoue geloof in die badimo, nog steeds beskerming bied aan mense al is
1

e

Kosmos - veral in die betekenis van ordelik, harmonieus [soos die hemelliggame].
Modimo - Oppemese: God
badimo - voorvadergees(te), Badimo (voorouer) wat in 'n piramidale hierargie geplaas word ooreenkomstig
die sosiale shuktuur. Die gees van die voolvader word met volgehoue eer gerespekteer om die shuktuur en
die sosiale steisel in stand te hou.
totemisme - magies-religieuse gmep waarbinne die lede hulle"selP beskou as vefwant a m mekaar - 'n
vefwantskap wat oor stamgrense strek, met 'n gemeenskaplike voolvader as stam-entileit So 'n entiteit vorm
'n verband tussen die groep en 'n diersoorl- hulle totemdier.
totemverband spruit uit 'n bewondering vir die totemdier uit 'n gebeurlenis toe die totemdier die slam
of een van die lede oered het Die totem vorm dan 'n verband tussen 'n diersoorl en 'n ameo mense met 'n
gemeenskaplikevookader (Van der Wateren, 1988:145).

-

hulle belydende Christene. Hulle glo dat hul voorvaders hul sal beskerm teen
beheksing en jaloesie.

Stedelike inwoners is bang om "self" ekonomies te

presteer uit vrees vir vergelding van die ander inwoners se voorvaders in die
vorm van teespoed en siektes wat op hul kan toeslaan.
Die onderhoud van beveiliging en orde word periodiek deur die stam-toordokter
uitgevoer as rituele proses van hernuwing van orde.

Hiertydens word

voorwerpe wat behandel is met medisyne van bonatuurlike mag op strategiese
plekke begrawe (Mackenzie 1871:383; Van Wyk 1998:147-148). Tydens die
ritueel aan die voorouers (in hul spesifieke posisie in die hierargie) word 'n
offerdier (gewoonlik 'n jong os van 'n bepaalde ouderdom) seremonieel
aangewys as lepeku. Die offerdier word deur die priester geslag om die rituele
seremonie te voltooi, en van sy bloed vorm deel van die rituele medisyne om
sentrale plekke soos die lekgotla7 en ander toegange te dokter (Mackenzie
1871:384-385). Die voorvadergeeste badimo word deur die rituele offer tevrede
gehou, so word geglo, en deur die aksie word verhoudinge verstewig en
omgewings word gesuiwer (Van den Wateren 1988:145-147). Die strewe na
orde en harmonie is 'n parergonale konsep waarvan min buitestanders in ander
kulture bewus van is. Die wit vlae simbool van suiwering van omgewing en
familie word uitgehang, om die stamgenote te nooi om saam fees te vier en die
harmonie te versterk met die deelname aan die offerdier se vleis wat opgeeet
moet word voor die son sak.
Kmeber (1948:8) vergelyk sosiokulturele kragte wat die Batswana se geloof
maak en bou- en muurkuns dikteer met 'n vel (deursigtige) natrekpapier
waarvan die beskrewe kant kultuur verteenwoordig en die keersy die sosiale of
die gemeenskap sy (waarop die tekens ook sigbaar is, maar omgekeerd). By
die lees of interpretasie daarvan is dit noodsaaklik om te weet watter kant
"gelees" word, al vorm die deursigtige papier se Wee sye 'n eenheid soos in die
geval van die sosiokulturele magte. In die alledaagse lewe word sosiologiese
prosesse en kulturele prosesse maklik die een 'n spieelbeeld van die ander. Vir
die doel van hierdie studie is daar 'n onderskeid getref tussen die kulturele en
die sosiale sisteme. Kultuur word beskou as 'n geordende sisteem van simbole
en betekenisse waarbinne sosiale interaksie plaasvind.
lekgotla, kgotla, dikgotla

- stamraad, vergadering. plek van raadsvergadering of regspraak

Geertz (1973: 143-144) vertolk kultuur en sosiale strukture soos volg:
Culture is the fabric of meaning in terms of which human beings interpret
their experience and guide their action; Social structure is the form that
action takes, the actually existing network of social relations. Culture and
social structure are then but different abstactions from the same
phenomena.
Hierdie omskrywing van kultuur en sosiale struktuur klop met die siening van
die Batswana. Die siening dat die simboliese bouvorm 'n kulturele ekspressie
van eenheid moet wees, het bygedra om die transmissie van konsepte te
versterk. Die Batswana glo dat eenheid in boustyl die groepeenheid versterk
(Rapoport 1969:47). Ek het gedurende die navorsing gevind dat die volgende
punte 'n baie belangrike bydrae is tot die vestigingvorm van die pre-Phatlalatsa
Batswana:
Die sentrering en plasing van die hut tussen die voorste en agterste
malapa is belangrik as die rniddelpunt van sy kosmos op aarde.
Die simboliese vorm is belangrik rnaar dit gaan nie net om die simboliese
vestigingsvorm nie, dit is die simboliese sirkelvorm van die hutplasing
wat in 'n konsentriese sirkelvorrn met die van die twee halfsirkels van die
(malapa) geplaas word.
Harrnonie in plasing en orde en balans is vir die Batswana parergonaal
baie belangrik.

Belangrik ook is die balans tussen positiewe en

negatiewe ruirnte beplanning, balans tussen buite en binne ruimtes, orde
binne die ruirntes as teenwig teen wanorde in die buiteruirntes.
Die hierargiese toesegging van manlike en vroulike gebruiksruimtes. Die
sentrering van die manlike besluitneming en vergaderplek die kgotla en
beeskraal as manlike ruirntes. Die malapa as die van die vrou, die
agterlapa privaat vir haar kosvoorbereiding en stoor van graan, terwyl die
voorlapa rneer 'n uitbreiding van die binneruirnte is 'n meer publieke
funksie het soos onthaal en eetplek vir die man en besoekers.
Deur middel van eenheid en deelname aan groepeenheid word persoonlike
identiteit en individualiteit versterk

-

in teenstelling met die Westerling, waar

individualiteit reeds versterk en afgewys word deur weg te breek van
groepsdeelname. Bogenoemde stellings oor boukuns en die oprigting daarvan
in die pre-Phatlalatsa tydperk kontrasteer met die Batswana bou- en muurkuns

en die uitvoering daarvan in die post-Phatlalatsa tydperk as gevolg van
transrnissie en verandering.

Deur iets van die "self" te s& word identiteit

versterk, so word geglo, juis deur verandering van vorm en boustyl (Hayward
1975:7). Hayward beweer verder dat die mens 'n tuiste en orngewing ervaar as

onafskeidbaar van die "self "soos die volgende aanhaling aandui:.

... as embodying the essence of "selFand analogous to inner "selF, home
as inseparable from "self'.
Die betekenis van huis as bouvorm het hiervolgens deur prosesse van
transrnissie en verandering gewysig geraak vanaf huis as beskennende vesting
na huis as die "self'.
Die eerste vorm wat die "self" verteenwoordig is die liggaam. Die vorm word
meestal beleef as rnanifestasie van die "self", omdat dit beide die innerlike en
die uiterlike van die liggaam bevestig. So word die huis die basiese beskermer
van die intieme omgewing van die "self" naas die liggaarn en die klere. Net
soos die huis 'n interieur en 'n eksterieur het, so het die "self" 'n basiese
verdeling: die psigiese ruirnte verteenwoordig die interieur, terwyl die liggaarn
die eksterieur verteenwoordig.

Die huis reflekteer hoe die mens sy "self"

sienlwil laat sien: met 'n private binneste geestelike ruirnte en die uiterlike "self"
soos die buitekant, die fasade, die vooraansig, die beeld wat die mens kies om
aan andere te toon. Op die wyse reflekteer die mens iets van hornself na buite
aan andere: deur die fasade of buitekant van sy huis.

Die versorging,

onderhoud en versiering wat deur die rnuurkuns na buite vertoon word, is dus
op sigself 'n kognitiewe taal wat die huis besig oor die "self", en die vrou as
skepper daarvan verteenwoordig (hoofstuk 4).
Bouers en bewoners van die pre-Phatlalatsa periode vertolk hul afkoms deur
die uitleg van hul vestiging. Dit word weerspieel in die as-orientasie, die uitleg,
balans tussen binneste en buitenste ruirnte, boukunsvorm, boumateriaal uit die
onrniddellike omgewing, en bou- en rnuurkuns tegniek. Die kognitiewe taal wat
bou- en muurkuns kornmunikeer bied parergonale inligting aan die wat die
kultuur ken. Die ligging en grootte van die beeskraal en die teenwoordigheid
van die aantal beeste kornrnunikeer oor welstand en verrnoe van die gesin. Die
aantal bees kan ook kornrnunikeer dat die gesin reeds getroude dogters het wat
die aantal bees met lobola kon aanvul. lndirek is kinders so glo die Batswana

en veral die meisie rykdom, kinders (wat deur die lobola die bees gebore is), is
die man se kinders, hy het die lobola betaal.
Gevulde graansilo's kornmunikeer dat die oes ingesamel is en dat dit 'n
suksesvolle jaar was. 'n Addisionele hut in die agterste lapa kommunikeer dat
die gesin 'n hubare dogter het of dat hul 'n bediende kan bekostig. Die grootte
van die voorste lapa weerspieel die stand, die onthaalvermoe en die posisie van
die man in die stamverband. Muurkuns wat pas uitgevoer is in die tweede
helfte van die jaar kommunikeer dat die oes ingesamel is en dat die vrou weer
tyd het om dank te getuig aan die voorvaders vir die voedsel wat sy ontvang het
om die gesin te voed. Muurkuns het ook die vermoe om die omgewing te vorm,
te reflekteer en te beklemtoon soos die aanduiding van die hoofingang. Die
kommunikatiewe vermoe van bou- en muurkuns word breedvoerig bespreek in
hoofstukke 5 en 6.
4.2.2 Transmissie en verandering dew middel van die boufunksie

Die Batswana se boufunksie word sosiokultureel gedikteer en daarom het die
kultuur sowel as sosiale konfigurasies albei transmissie en verandering
ondergaan. Kultuur kan gesien word as die geordende sisteem van betekenis
en simbole, terwyl die sosiale interpretasie daarvan 'n proses is. Die sosiale
proses kan beskou word as die patroon van sosiale interaksie self, die
raamwerk van dit wat geglo word in ekspressiewe sirnbole en waardes
waarmee die Batswana sy wereld definieer. Kultuur is die betekenis in terme
van aksie waarrnee die individu sy w6reld ervaar en interpreteer deur onder
meer 'n bou-aksie, terwyl sosiale s t ~ k t u udie
r vorrn en proses is waardeur die
bou-aksie plaasvind. Kulturele en sosiale strukture is verskillende abstraksies
van dieselfde fenomeen (Geertz I!W3:143-4).
Die navorsingsbydrae word onder andere gevind daarin dat 'n studie gemaak
word van die boufunksie wat verwys na die "proses" waardeur die fisiese
middele ontwerp word en aangepas word om aan die eind-"produk" se
uitvoeringskriteria te voldoen.

In die betrokke verband word die "proses"

gedefinieer as die groepaksie waardeur die fisiese middele aangewend word in
diens van die uitvoeringsproses om die "produk", naamlik die boukuns, in die
lewe te roep. Die strukturele elemente van die boukuns moes ontwerp word om
te kon voldoen aan die effektiewe uitvoering van sy funksies. Die dakkappe

moet byvoorbeeld in staat wees om die dak te kan dra (CD, hoofstuk 4, fig. 29a29c). Die totstandkoming van so 'n produk sluit nou aan by die parergonale
soos die sosiokulturele geloof, historiese en ekonomiese omstandighede wat so
'n "produk" omgewe.

Na die ontdekking van diamante en goud (1876 en 1878 onderskeidelik) het die
daaropvolgende toestroming van fortuinsoekers, delwers, vakmanne en
arbeiders boumateriaal soos hout en gras uitgeput (Frescura 1989a:157). Die
uitputting van en tekorte aan boumatenale het veroorsaak dat die Batswana
(wat voorheen boumateriale uit sy omgewing gebruik het) aanpassings moes
maak. Die tekort aan houtpale wat die dak van die kegel- en die kleisilinderhut
moes dra (hoofstuk 4, fig.2.6, fig. 5), het die Batswana genoop om tegnologiese
en boukunstige aanpassings te maak ten einde die verandering te
akkommodeer. Die woonbuurte wat naby en rondom industriee ontwikkel het,
het 'n brandgevaar vir die inwoners ingehou.

Die lae kleimure en

grasdakoorhange moes verandennge en aanpassing ondergaan om veiliger
teen brand te wees (hoofstuk 4, fig. 2.6, fig.5).
In stede daarvan om die tekorte te oorbrug deur nuwer tegnologie of die
herontwerp van die bestaande tegnologie, was daar 'n oorgeerfde traagheid om
die bestaande te verander, soos in menige gemeenskappe (Frescura
1989:61).'
Die tegnologie waamee 'n woonruimte vir 'n gemeenskap gevorrn word, word
gedikteer deur kulturele konsepte, geloof en groepsdeelname soos bespreek in
hoofstuk 3.

'n Suiwer visuele, tegnologies-funksionele beskrywing van die

boukuns sal ook nie die parergonale of die bedekte of onderliggende blootle
nie. Vlach (1975:48) beskou die sosiokulturele rnagte as dominant en nie die
tegnologie en metodes wat gebruik word om die huis te bou nie (Frescura 1999,
onderhoud). Die ontlening van nuwe tegnologie, bv van die setlaars, of die
herontwerp van funksionele tegnieke weens materiaaltekort, het transmissie en
verandering gestimuleer.

I

Voomee~deu t dfe Griekse geskiedenis weerspi&l oo* dne traagheid om te verander, byvwrbeeld waar die
pediment by muuopenlnge bokant deure Denou IS, in stede van die self ondersteunende latei. Die Leeupwrt
in hoogredef by Mycene 0s 'n vwrbeeld hervan (Fletcher 19872567)(CD. hwhhrr 4. fig. 13a).

4.2.3 Transmissie en verandering deur middel van boukunsvorm

Die argitektuur kon opgerig word in klei, klip, gras of hout (hoofstuk 4, fig. 2.6)
maar die essensie daarvan is die vorrn wat dit aan 'n ruimte gee.

Die

boukunstige orde wat dit vir die mens bied in 'n fisiese omgewing I6 meer in die
ruimtelike aspekte as in die materiele kwaliteite van die boumateriaal. Vlach
(1975:48) beweer dat boukuns 'n materiele simbool, 'n mikrokosmiese refleksie
van sosiale en kulturele verwagtinge van 'n betrokke volk is, in die geval die
Batswana. Die Batswana het sy huis gesien as die ideale organiese vorm,
simbool van sy eie kosmos op aarde (boukunssirnbolisme- hoofstuk 4, 4.2.4).
Die sirkelvormige grondplan en uitleg van die Batswana-boukuns is sirnbolies
van die heelal - met hornself in die middelpunt in beheer van sy eie heelal, net
soos Modimo die sentrum van die goddelike beheer oor die heelal is (Cooper
1976446).

Die hierargiese vestigingsorientasie met sy hoofspanningspole

agter, voor, links en regs is konseptueel gestruktureerd met verwysing na die
buitenste en die binneste ruirntes (Reid 1997:374)(CD, hoofstuk 4, Videosnit 8).
Die konsentriese struktuur van die buitenste en binneste ruirnte, die hut wat
sentraal geplaas word, tussen die voorste en die agterste lapa vorm 'n
diametriese struktuur met sy eie kognitiewe en parergonale taal (Kuper
1975:139-149). Die sosiokulturele faktore is die generators, die ontwikkelaars
van die vestigingsvorrn van die Batswana-boukuns. Sosiale hierargiee word
byvoorbeeld ook uitgedruk in terme van "links" en "regs", "voof en "agter" (CD,
hoofstuk 4, fig. 25)(Maggs in Walton 1948:141-3).
Die voorste lapa se opening was gewoonlik gerig in die rigting van die
beeskraal en die kgotlag (Conradie 2000a:7-8). Dit is die ruimte wat bestem is
as die vergaderplek vir die mans; die area waar regerings-, politieke, bestuuren sosiokulturele aangeleenthede bespreek is.

Die lapa-opening was 'n

belangrike sirnboliese skeidingsopening as deel van die argitektoniese uitleg:
tussen die openbare buitenste en die private binne-ruirntes. In die lapa was
alles georden en deur ritueel beveilig vir die gesin. Die orde en netheid van die
lapa het ook gedien om wanorde uit te sluit, indringing van die slegte te
voorkom. Daarteenoor is alles buitekant die beveiligde grense beskou as die

kgotla - kyk voetnoot 25

ongeordende bose en 'n gevaarlike buitewgreld (Van der Wateren 1986:36).
Die binneruimtes is beveilig deur periodieke ritueel, orde en netheid. Daardeur
kon die huis beskou word as 'n fort, 'n beskermende vesting (hoofstuk 3).
In die kultuur word die individu nie die vormgewer vir die samelewing nie, maar
gebruik hy die boukunstige vorm wat sosiokultureel voorgeskryf word, om dit
deur tradisie en simboliek vir hom betekenisvol te maak (Frescura 1999:19). In
die sosiokulturele lewe van die Batswana geniet eenvormigheid voorrang bo
individualiteit. Sterker assosiasie en eenheid met die groep word hierdeur
bevorder en persoonlike voorkeure en interpretasies word genegeer. Om die
betrokke rede was daar in die pre-Phatlalatsa vestiging minder variasie in
argitektuursvorm en tegnologie, terwille van harmonie en eenvormigheid.
Wedywering en afguns kon geskille veroorsaak en die ordelikheid en harmonie
versteur, wat die bose magte die geleentheid sou bied om in te dring. Na
aanleiding van bogenoemde kan afgelei word dat Pre-Phatlalatsa boukuns
sosiokultureel gedikteer word. Hierdie feite is opnuut bevestig as steeds geldig
deur Rabonani (2000:onderhoud, Addendum B, 2.3) 'n Voorbeeld van
transmissie en verandering as 'n universele verskynsel, ook in ander kulture,
word deur Sir Banister Fletcher in A history of architecture beskryf (Fletcher
1987:254-257).

Die aanpassing van religieuse argitektuur vanaf Romeins-

heidense basilika

- oor baie vorms heen - na Gotiese katedraal het oor byna

800 jaar plaasgevind. Eers moes die groeiende jong Christelike gemeenskap
besef het dat baie van hul behoeftes vervul kon word deur geringe veranderings
en aanpassings aan die basilika-plan en boumetodes (Fletcher 1987:240). Die
besef het hul die vewoesting en afbrand van die basilikas laat staak, want die
basilika-vorm was nie in sigself heidens nie, dit was bloot gevul met heidense
simbole omdat die mense wat dit gebruik het nie Christene was nie.
Mason beklemtoon ook die ooreenkoms met transmissie en verandering by die
Batswana met die by Europese kulture. In Italie, soos by die Batswana, is die
organiese

sirkel

as

boukunsvorm

met

'n

sterk

simboliese

vrugbaarheidsassosiasie ook getransmitteer, bv. die tempel van Vesta (257
n.C.) op die Forum Romanum (Fletcher 1987:257)(CD, hoofstuk 4, fig. 257258). Die sirkelvormige Vestaalse gebedskapelle, gewy aan die maagd en
vrugbaarheid is voorbeelde van transmissie van vroeere vrugbaarheidsrituele in

Europa na die Rorneinse ryk, bv. die tempel van Venus in Baalbek (256 v.C.),
en die tempel van "Venus and Rome" (Rome 265 vC). Die ternpel van Vesta op
die Rorneinse forum is gebaseer op die vrugbaarheidsirnbool, net soos die prePhaflalatsa organiese hutvorm van die Batswana (Frescura 1989:5(61). Die
vorm is 'n argetipiese sirnbool van vroulike vrugbaarheid en van die uterus. Die
rniddelpaal, wat die kosmiese middelpunt verteenwoordig, vorm die spil waarorn
alle rituele bedrywighede plaasvind (Eliade 1959:440). Volgens Eliade is daar
baie sulke senterpunte; elke huis het sy eie senterpunt. In die geval van die
Batswana is die senterpunt die plek waar die eerste pen, pinagare, middelpen,
ingeslaan word deur die hoof-gesagdraer van die gesin of stam (Van der
Wateren 1988:35). Die Australiese inboorlingstam, die Awnta dra hul starn se
rniddelpaal of heilige paal altyd saarn, sodat hul nooit ver van die rniddelpunt of
verbindinge met die ander w&relde soos die onderw&reld en die hernel of die
bowesenlike sou wees nie (Eliade 1959:57)
4.2.4

Transmissie en verandering dew middel van argitektoniese simbolisme

Die woonhuis met sy argitektoniese vorm en hierargiese uitleg is die
beskerrnende essensie van 'n rnens se bestaan.

Norberg-Schulz se

aangehaalde uitspraak (hoofstuk 3).
. .. the way in which we as humans are on earth, is dwelling,

noop die navorser om saam te stem orndat dit die belangrikheid beklemtoon
van die huis vir die mens en bevestig dat die essensie van 'n mens se bestaan
as't ware saarntrek binne bepaalde beskermende grense - die woning. 'n Mens
se huis is 'n ekspressie, 'n visuele vergestalting van 'n groter sirnboliek as slegs
die konkrete, sigbare teken van die woning. Hierdie eienskap word saarngevat
in die parafrasering Jung:
The sign is always less then the concept it represents, while the symbol
always stands for something more than its obvious and immediate
meaning. Symbols, moreover, are natural and spontaneous products
(1964:l62).

Elernente van argitektuur kan in baie opsigte waargeneem word as sirnbole van
ander en rneer kornplekse idees. 'n Voorbeeld is die Batswana se huis as
sirnbool van sy eie kosrnos op aarde van waar hy deur rniddel van ritueel kan
kornmunikeer met sy Badimo (Eliade 1959:43). Die Batswana se prePhatlalatsa huisvorrn is ook simbool van vrugbaarheid weens sy organiese

vorm en sy sterk assosiasie met vrugbaarheid en die vroulike baarmoeder
bekend.

Stonehenge (naby Salisbury in Wiltshire, Engeland uit die

Bronstydperk, dus ongeveer 2000 v.C (Fletcher 1987:254), (tempels van
vrugbaarheidsrituele), kan met die Batswana-woning vergelyk word as simbool
van vrugbaarheid waar rituele in privaatheid plaasvind (CD, hoofstuk 4, fig.
200.J).
Die artikel van Cooper (1976:435) oor die huis as simbool van die "self'
verteenwoordig die nosie van die huis as fortiewe beskerming. Die huis bied
nog we1 veiligheid wat deur ritueel en orde vry gehou word van indringing van
bose magte en slegte kragte, maar het deur transmissie en verandering die
transisie ondergaan van beskermingsimbool na simbool van die "self" en
familie. Die huis is 'n simbool van die Batswana se eie kosmos op aarde, en
sover argitektuur en godsdiens betref word sekere vorrne gebou om waarde te
investeer en te kommunikeer met die wat die kultuur ken.
Die simbole van die Batswana stel die eenheid en eksklusiwiteit van die groep
voor wat respek daaraan toon en dit onderhou deur beoefening van rituele,
mites en so meer (Cooper 1976:441). Volgens Oliver analiseer die Batswana
nie die waardes, die sosiale sisteem, of die simboliek van hulle woonplek nie;
hulle leef dit net (Oliver 1975:24). Hulle oordink dit in terme van waardes deur
leerstellinge en simbole, rnaar verduidelik nie werklik die sosiokulturele kragte
wat hulle sosiale gedrag beheer nie.

Die stabiliteit van die Batswana se

gemeenskapstruktuur I6 hierin, en ook in die norme wat vewleg is in die
verpligtinge, regte en gedragspatrone van die stam of groep. Die eksklusiwiteit
van die groep word voorgestel deur simbole wat die eenheid versterk; hul
verstaan nie die betekenis van die simbole nie, maar leef dit net, volgens
Rabonnani (1998) in 'n onderhoud (Addendum B, 2.3).
Ek sou graag wou beweer dat vir die Batswana die simboliek van die bouaksie
belangrik is, want hierdeur word transmissie en verandering juis deur die
rolspeling in so 'n gemeenskap bevorder. Rolspeling maak die individu bewus
van sy plek, taak en rol in die gemeenskap en sy persoonlike bydrae tot die
gemeenskap vir oorlewing en eenheidsband. Antisosiale optrede word gou
ge'identifiseer en uit die weg geruirn. Rolspeling dien ook as leerskool vir die
jonger geslag. Deur veranderende omstandighede en kulturele venenging het

nuwe en moderner vestigingswyse, boumateriale, tegnieke, professionele hulp
en sosiale ornstandighede grootliks bygedra tot transmissie en verandering.
Die bewering is deur Frescura in (1999 in 'n onderhoud) bevestig.
Deur die Batswana se simbole, gedrag en norme te bevraagteken en te negeer
sal die gemeenskapseenheid disintegreer en die kultuur verbrokkel.

Tog
verhuis duisende Batswana na stedelike gebiede as gevolg van toenernende
ekonomiese druk. Die verandering in leefwyse in die stad behels nie net dat
afstand gedoen word van die tradisionele woning, uitlegpatroon, en 'n vestiging
binne 'n bepaalde raamwerk in 'n groepsgebied nie, maar 'n vestiging in
onbekende, nuwe en verwarrende ornstandighede en waardesisteme.
Cooper (1976:446), verwys ook na Wertman se studie The social meaning of
the physical environment. Wertman het bevind dat wanneer mense vir hul "self'
'n huis moet uitkies, daar so gekies word dat die huis iets van hul "self" of hulle
persoonlike voorkeure se. Navorser beweer dat in die pre-Phatlalatsa tydperk
het die huis geen persoonlike voorkeure gereflekteer nie

-

die huise was

eenvormig om sosiokulturele waardes en respek vir tradisie te weerspieel, en
om orde en vreedsaamheid in eenvormigheid te reflekteer. Die geringste onrus
of afguns sou slegte magte en kragte die versterkte beskerming van die huis
laat binnedring en onrus en verwoesting saai. Transmissie en verandering het
die huis sy sirnboliek van versterkte vesting laat verloor, maar dit reflekteer in
ruil nou iets van die "self'.
Die huis, net soos alle gewyde plekke, is heilig en suiwer gehou deur rituele.
Die ingang van 'n tempel word beskou as die skeidingslyn tussen die heilige en
die goddelose wereld. Die ingang van 'n tempel word daarom gepas versier om
die bose magte uit die heiligdorn te hou. Die lapa-opening of die ingang se
drempel is simbool van kontrole tussen die ongeordende buitewereld en die
geordende binne privaatruimtes van die Batswana-argitektuur. Die drernpel van
die deur wat simbolies gereken word as 'n belangrike skeidingslyn tussen die
binne- en buiteruimtes, verteenwoordig 'n konsep van privaatheid, beheerde
toetrede, sekuriteit en die geboorte-opening. Daarom word die bene van 'n jong
meisie met haar inisiasie gedekoreer soos 'n deuropening; as simbool van die
omraming, die privaatheid, en uiteindelik toetrede tot die vrugbaarheidsopening

(CD, hoofstuk 4, fig. 119, 120, 121). Die beklemtoning van haar fertiliteit is 'n

assosiasie met die opening tot die vrugbaarheidsimbool, die huis, wat deur haar
liggaam verteenwoordig word.

Die witklei waarrnee gedekoreer word

sirnboliseer haar reinheid, wat vereis word om van een staat na 'n ander te
beweeg

- van adolessensie na volwassenheid deur transisie of oorgang (Van

Wyk 1998:119).
Die drernpel is die sirnbool van 'n sensitiewe lyn tussen 'n private en openbare
ruimte, met die verdere konnotasie van 'n sirnboliese element om deur ritueel
beskerrn te word (CD, hoofstuk 4, fig. 13a 13 b). Tydens en na die geboorte
van 'n kind word die deuropening versper deur 'n skuins geplaasde riet of stok
in die deuropening of oor die drernpel. Dit is simbolies van die uterus wat
gedurende die periode ontoeganklik is, en ook om die kind te beskerm - want
volgens die Batswana word die kind eers gebore as hy deur die deuropening
oor die drernpel uit die donker privaatheid van die huis gebring word na die
buitekant van die huis, en in die lig aan die huisrnense bekend gestel word
(persoonlike belewenis van navorser).
'n Venster hou verband met ventilasie, lig, sosialisering, kornrnunikasie en status
(CD, hoofstuk 4, foto's 03, 04). Groot vensters met gordyne het 'n simbool van
status geword, en reflekteer ook die ekonorniese welvaart van die inwoners. Die
huis word simbool van "self"-identiteit en 'n wegbreek van gemeenskapeenheid
en -identiteit. Die invloed van die blanke setlaars se rnateriele welvaart en 'n
kontant-ekonomie het veroorsaak dat die huis 'n direkte tentoonstelling is en
uiteindelik sirnbool word van die eienaar se sukses in die ekonomies samelewing.
Die eenvormige huisvorm wat eens simbool was van eie kosmos op aarde, en
ook uitdrukking van sosiokulturele gerneenskapeenheid en -identiteit, het nou
sirnbool geword van "self'-ekspressie en individualiteit (Oliver 197512). Die huis
word 'n refleksie van eie individualiteit wat versterk word deur muurkuns met 'n
heraldiese konsep en eie kognitiewe taal (CD, hoofstuk 4, foto 110, 74).
Muurkuns se sirnbolisrne 18 daarin opgesluit dat dit 'n kognitiewe taal is wat
kommunikeer met diegene wat die kultuur ken en verstaan.

Muurkuns is

onlosmaaklik verbonde aan die natuur, kultuur en argitektuur. Dit vergestalt 'n
rituele gebed met vele fasette aan die voowaders vir beskerming en klop ritrnies
teen die rnuur op na bo tot by die voowaders uit (CD, hoofstuk 4, fig. 56). 'n
Volledige bespreking volg in hoofstuk 6.

Die Batswana is intens bewus van die natuur omdat die natuur sy lewensbron
is, die bron van sy boumateriaal en lewensmiddele, medisinale middels,
brandhout asook die veilige rusplek van sy voorvaders en gestorwenes. Die gemeenskap se belangstelling in simbole en hulle verbintenis met spesifieke
simbole, gee aan hulle 'n gevoel van eenheid, saamhorigheid en
deursettingsvenoe.

Die eksklusiwiteit van die parergonale laat hulle hul

oortuigings in simbole uitdruk, soos byvoorbeeld kleursimboliek (hoofstuk 6).
Die gemeenskaplike simbole van die Batswana stel die eenheid en die
eksklusiwiteit van die groep voor, en toon respek daaraan in die vorm van
mites, funksies, rituele, feestelike gebeure en geloof, bv. simbole by inisiasie grasringe om die middel; gedekoreerde bene as simbool van die deur en
drempel van die vrugbaarheidsopening (CD, hoofstuk 4, fig. 119).
Sekere gebouvorms het ook mettertyd gekoppel geraak aan geselekteerde
funksies, soos morele ordes waarvan kerke die simbool is. Kerke het 'n sterk
assosiasie met 'n bepaalde struktuurvorm, byvoorbeeld die tent-struktuur wat 'n
simbool is van die tydelike huisvesting op aarde; die kerktoring wat as simbool
dien vir die Christelike geloof wat van ver af waargeneem kan word weens die
hoogte daarvan (Leeds 1957:4).

Staatsgeboue roep bepaalde stereotiepe

beelde na vore wat sterk metafore vorm. Een van die invloedrykste geboue in
die w&reld is die Colosseum in Rome (70-80 n.C.), gebaseer op 'n ovale
grondplan (CD, hoofstuk 4, fig. 70).

Die Colosseum is nie belangrik vir sy

funksionaliteit nie, maar vir die sirnbolisme opgesluit in sy vorrn en konstruksie.
Die fasade met sy graduasie van eenvoudige Doriese suilstruktuur op grondvlak
verteenwoordig gewone burgers. Die tweede vlak is simbool van die middelklas
en handelaars en word deur die loniese orde verteenwoordig. Die boonste vlak
verteenwoordig die adellikes met die Korintiese orde.

Die ordes vorrn 'n

metafoor vir die groter sosiale struktuur van die Romeinse samelewing. Die
fasade van die Colosseum was 'n kragtige regulerende invloedsfaktor deur die
eeue (Frescura 1989:62).
lnsgelyks het die post-Phatlalatsa woningbou van die Batswana 'n sosiale
seggingskrag. 'n Shack of rnakukufObyvoorbeeld, word die simbool van 'n
10

shack - township-huis van post-PhaUalatsa-vindmateriaal: meeStai op vemssend oorspronklike en kreatiewe
wyse byeengebring en gekonstrueer: bv sinkplate. pakkiste, verkeenborde of rigtingwysers, oopgesnyde
konkas, bakwerk van motors en vragrnotors - gewoonlik baie kleurvoi en interessant.

tydelike of plakkershuis, gedwonge verskuiwing, agtergeblewenes, of produk
van apartheid (CD, hoofstuk 4, foto's 96, 97, 98, 99)(Frescura 1989:62).
Hayward (1975:7) beskryf die verskillende maniere waarin mense dink oor die
huis as integrale deel van hul "self' as:
home and home environment as embodying the essence of "self' and
"self'identity, home as an extension of "self: home as analogous to inner
"self: or home as inseparable from "self".
In die Westerse gemeenskap kan die huis en die buurt waarin die huis gelee is
dien as 'n simbool van klas, welvaart, sukses en status (CD, hoofstuk 4, foto
13b).
4.2.5 Transmissie en verandering dew tegnologie wat rnoderniseer

In die pre-Phatlalatsa tydperk was die bouer en die eienaar dieselfde persoon.
Huisbou was 'n sosiale groepsaksie waarin elke lid van die gesin sy plig gehad
het. Die gesin wat bou is deur familie en bure bygestaan en gehelp tydens die
bouperiode. Die bouperiode was ook 'n opleiding- en transmissieskool vir die
jonger geslag om tegnologie te leer, prakties uit te voer, en onder toesig te
voltooi. Die bou-aktiwiteit het voortgegaan asof dit 'n alledaagse taak was met
elkeen se spesifieke taak aan horn toegese, afhangende van die geslag. Met
die ontwikkeling van die post-Phatlalatsa boukuns het 'gildes' ontstaan wat die
gespesialiseerde werk gedoen het, onder toesig van die eienaar. Die gevolg
was uitskakeling van gesin en groepsdeelname wat verandering te weeg
gebring het (Frescura 2000:0nderhoud)(Addendum B).
Nuwe tegnologie het ontwikkel as gevolg van vreemde kulturele-invloede,
professionele bougildes en die beskikbaarheid van nuwe materiale en
tegnologie. Die kontantekonomie wat saam met die ontwikkeling ontstaan het,
het die geleentheid gebied om boumateriaal te koop wat vroeer nie beskikbaar
was nie. Die beskikbare nuwe boumateriaal het nuwe tegnologie vereis wat
aangeleer moes word. Daardeur is hulle tegnologie venyk en die bekende met
die nuwe gekombineer.

Frescura I6 byvoorbeeld klem op die green brick

tegnologie wat die Batswana kon kombineer met sy polwane of Tswana-steen.
Die ve~aardig'n soortgelyke steen as die westerse rousteen wat hulle ditena
noem - afgelei van die Afrikaanse woord stene. Die steen was lank voor die

rousteen lokaal gebruik, dit was net kleiner en platter (CD, hoofstuk 4, foto 79,
80).
Tekorte aan boumateriaal soos hout en gras het die green brickv-tegnologie en
die polwane Tswana steen ditena in gebruik geplaas in die plek van die
historiese hout-en-klei georienteerde boutegnologie van die Batswana (CD,
hoofstuk 4, fig. 76). Die wetgewing oor grondbesit gedurende die 1920s en
1930s het die tuisland oorbevolk en oorbewei laat raak. Die tekort aan dekgras
en hout as beskikbare boumateriaal het die Batswana gedwing om ander
boumateriaal vir dakkonstruksies en mure te gebruik.

Die gevolg was dat

sinkplaat in gebruik gekom het. Dit was egter 'n duur en moeilik vewoerbare
produk vanwee 'n leemte aan paaie. Sinkplaat het status verkry deur sy eie
kognitiewe taal te besig, soos byvoorbeeld, ons kon sinkplaat bekostig, of ons is
deel van 'n groep wat wag vir ewe, of beskik oor kapitaal om dit aan te koop.
Sinkplaat was 'n waardevolle artikel en daar het 'n bepaalde tegnologie
ontwikkel om die sinkplaat die minste te beskadig met vashegting (CD, hoofstuk
4, foto 49, 104, 106). Die vroegste tegnologie wat vir die hegting van sinkplaat

gebruik is, wissel vanaf houtpale wat langs die mure hang en oor die dak
gekoppel is met draad, bakstene, klippe, en soms ook pampoene, om die
sinkplate op die dak in posisie te hou. 'n Gewel of 'n borswering muur om die
plate in posisie te hou het ook voorgekom (CD, hoofstuk 4, foto 71).
Die reghoekformaat van 'n sinkplaat was 'n bydraende faktor tot die vierkantige
en die reghoekige grondplanne wat gevolg het. Sinkplaat was te duur en dit
was skadelik om 'n kegelvormige dak daarrnee te bedek

-

groot dele word

verrnors met die knip en kap om dit in die rondings te laat pas. Hierdie feite het
bygedra as aansporings tot die oprigting van huise met vierkantige en
reghoekige grondplanne 'n verandering van simboliese waardes (Larsson
1984:27)(CD, hoofstuk 4, fig. 48, 61). Die gebruiksaanpassing van grasdak na
sinkplaat wat meer permanent was en nie soveel onderhoud en sorg geverg het
nie, het groot verandering meegebring. Die verandering kan ook gesien word
as 'n her evaluering van sinkplaat as boumateriaal en daarom 'n inkorporering
in die kulturele boumateriaal.

I,
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Die proses van verandering van huisvorm van rond na vierkantig en nuwer
materiaal gebruik was nie soseer 'n proses van verwestering of akkulturasie nie
maar meer dit wat meer prakties en werkbaar is (Hepburn 1970:337). Die
reguit lyne van die mure het ook praktieser gebruiksmoontlikhede gehad, soos
dat

deurkosyne

en

vensterrame

makliker

ingepas

het

as

in

die

kleisilindervormige huis se geboe mure. By die silindriese huis moes die mure
altyd afgeplat of uitgebou word vir die inbouing van 'n deurkosyn en
vensterrame, vandaar die halfsirkelvormige hutvorm met kegeldak en een reguit
muur vir praktiese doeleindes (CD, hoofstuk 4, foto 41). Die deur was ook in 'n
spesiale uitbousel ingebou om dieselfde rede (hoofstuk 4, fig. 2.6, 3).
Die seskantige rondawel met sy afgeplatte reguit mure was ook 'n poging om
bouelemente en meubels te akkommodeer.

Die vierkantige en reghoekige

grondplanne het deels uit praktiese oplossings ontstaan, maar die vry algemene
aanvaarding daarvan is versnel deur die werking van die blanke setlaars se
kultuur, tegnologie en boumateriaal.

Die vierkant en reghoek as basis vir

vloerplanne het ook makliker gemeubileer omdat die gebruik van 'n middelpaal
oorbodig geword het deur nuwe en aangepaste tegnologie (CD, hoofstuk 4, foto
62, 37a, 63).

Die vierkant is as bouvorm simbolies geevalueer en

ge'inkorporeer by die kulturele transmissie en verandering. Die plasing van die
bouvorm, hierargiese ruimte en mimtelike werking is ook by die herevaluering
van vormplasing ge'inkorporeer en die Batswana se eie gemaak.
Aanbouings- en uitbreidingsmoontlikhede wat by die ronde grondplan bykans
onmoontlik was, het verdere verandering gestimuleer.

Die sinkplaat is nie

vasgesit met dakskroewe nie maar die Batswana se eie tegnologie van
dakkonstmksie het ontwikkel.

Die tegnologie van die Batswana was uit

praktiese oorweging om te verhoed dat die sink vol gate gekap word met die
vassit daarvan. Die sink moes hergebruik kon word as die gesin sou verhuis,
vandaar die praktiese aanpassing in tegnologie.
Die sendelingsinvloed kan alreeds in die 1820's in die argitektuur waargeneem
word, terwyl die post-Phatlalatsa invloed eers in die 1940's en die begin 1950's
sigbaar geword het, volgens Duggan Cronin (1929). Dit is geboekstaaf dat hy
dikwels en wyd in Suid-Afrika gereis het. Die Karoohuis se invloed is merkbaar
in die Hoeveldhuis met variasie in sy borsweringsmuur (CD, hoofstuk 4, fig.

50a-50c). Wangemann het die Goetz-huis in Potchefstroom in 1872 al vermeld
in 'n verslag aan die Evangelies-Lutherse Sendinggenootskap in Berlyn
(Wangemann 1872. Lebensbilder aus Siidafrika, aangehaal deur Frescura,
1989b).
4.2.6 Transmissie en verandering deur hergebruik van bouelemente soos

sinkplaat, deure en vensters
Die hergebruik van strukturele elemente behels die verwydering van elemente
uit 'n struktuur wat uitgedien is vir hergebruik in die volgende struktuur.
Elemente soos deure, vensters en sinkdakke was van die elemente wat
hergebruik word. Die Batswana het nie grond besit nie en as hy verhuis, breek
hy met die vertrek die bou-elemente wat hergebruik kan word uit en neem dit
saam.

Tradisie, bygeloof en voorvadergeeste laat horn ook nie toe om in

iemand anders se huis te woon nie. Die gewoonte het ook met Westerse
invloed ekonomiese groei en stedelike verhuising van die Batswana
herevaluering en verandering ondergaan. Die hergebruik van elemente kan
gesien word as 'n vorm van goedkoop konstruksie maar kan ook gesien word
as 'n vorm van transmissie en kontinu'iteit van een geslag na die ander met
betrekking tot bouvorm, elemente, en teksture.
Die hergebruiksfunksie van bouelemente het ook 'n remmende of behoudende
invloed op ontwikkeling in die boukuns gehad en radikale verandering
teegewerk. Talle murasies sonder bouelemente soos dakke, deure en vensters
in die tuislandgebiede getuig daarvan foto's (CD, hoofstuk 4, foto's IOOa, 100b).
Die bestaande deur, venster en sink is hergebruik in 'n nuwe bouproses met die
gesin se verhuising. Die aspek het sy invloed getoon soos op foto's (CD,
hoofstuk 4, foto's 159, 160, 173, 174) sig baar is. Kreatiwiteit word ook bevorder
deur hergebruik van bouelemente wat 10s gemaak word van vorige assosiasies
en dan opnuut deel word van 'n bou-proses met unieke tegnologie (CD,
hoofstuk 4, foto 91).

4.2.7 Transmissie en verandering deur boukundige idees wat dew- middel van

nuwe tegnologie

uitgevoer word as gevolg van sosiokulturele

vermenging
Transrnissie en verandering kan visueel waargeneem word in die verandering
van die boufunksie, terwyl die parergonale die onsigbare veranderinge van
verskeie konsepte uitdruk. Transmissie en verandering is 'n goeie indikator van
'n gerneenskap wat onder interne en eksterne druk verkeer

-

intern na die

gebeure van Phatlalatsa met starnverbrokkeling, grondverlies, en gedwonge
soek na 'n heenkorne op setlaarsplase vir oorlewing, soos bespreek in hoofstuk
2. Eksterne faktore wat 'n bydrae gelewer het tot verandering was kulturele
verrnenging, nuwe bournateriale en die ekonomie, en was eerste merkbaar in
die boufunksie en -vorrn van die Batswana-woning (Frescura 1985).
Transmissie en verandering het hiervolgens bygedra daartoe dat die Batswana
nie 'n "printout" van die post-Phatlalatsa outomaat word nie, rnaar dat die
Batswana se boukuns verandering toon, en dat hy elemente her evalueer
sirnboliek daar aan toeken en elernente van ander kulture as verandering of
rnoderniteit inbou in sy huis as "self"-identieit. Die verandering in identiteit is
deel van, of is die resultaat van die investering van die Batswana in sy
veranderende bouproses, -tegnieke en -rnateriaal, en is ook die mening van
(Alverson 1978:279; Reid 1997:384-386).
Geertz se rnening is dat die integrasie tussen kultuurverrnenging en sosiale
strukture spanning skep, en dat die dinarniese dryfkrag kulturele en sosiale
verandering bring. Die een irnpliseer nie die ander nie; hulle is onverenigbaar,
rnaar afhanklik en interafhanklik van rnekaar. Op die een vlak is die raamwerk
van wat geglo word, ekspressiewe sirnbole en waardes in terme van hoe die
individu sy w6reld definieer, en hoe hul gevoelens en beoordeling uitgedruk
word. Teenoor die stelling is daar die aaneenlopende proses van interaktiewe
optrede waarvan die aanhoudende vorm sosiale struktuur genoem word
(Geertz 1973:143-244). Die genoernde kulturele verrnengingswaardes wemel
in die boubedryf van Noordwes en Suid Afrika en bevorder kreatiwiteit.
Die kegeldak op die kleisilinder met veranda rondom was die sosiokultureel
gedikteerde bouvorm van die pre-Phatlalatsa gemeenskap (Hoofstuk 4, fig.
2.6.1) Die kuns om in die pre-Phatlalatsa gerneenskap te bou word gesien as 'n

omvattende reeks van vewantskappe tussen die bouer, wat gewoonlik ook die
argitek en eienaar is, en die gesin, familie en vriende. Elke lid van die gesin het
sy taak van deelname en rolspeling en word gewoonlik bygestaan deur familie,
bure en vriende.

Langs die weg is boutegnologie, manier van doen en

uitvoering deur transmissie daagliks oorgedra deur rneganismes soos praktiese
demonstrasie, gesprekke, ondervinding, en die oudstes of seniors as
leermeesters en demonstreerder (CD, hoofstuk 4, foto's 33, 103-105).

Die

smeer en afwerk van misvloere, stoep en fondasiemure (ook lekgapoq2genoem

- CD, hoofstuk 4, foto 103), is 'n voorbeeld van gereelde onderhouding. Die
kulturele vermenging en tegnologiese verandering na meer permanente
vloerafwerkings het die gebruik van lekgapo baie seldsaam gernaak en feitlik
laat verdwyn.
Muurkuns, die taak van die vrou, is 'n vorm van transrnissie wat vinnig besig is
om te verander na 'n praktiese vorm van binnenshuise versiering, soos uitplak
met etikette en koerantknipsels wat dien as isolasie, stofdigting en versiering,
veral ten opsigte van kleur (CD, hoofstuk 4, foto's 102, 103, 104). Die vorm van
muurkuns herinner sterk aan die popkuns van Andy Warhol met sy Campbell's
Soup Cans, en ander Amerikaanse sestigers (Lucie-Smith 1977:199-200).
Die Europese invloed van arbeidsgildes het gedurende die post-Phatlalatsa
periode sterk invloed uitgeoefen op boubedrywighede. My opinie is dat dit het
die eienaar van die bouterrein vervreem en gespesialiseerde vakmanskap het
oorgeneem, wat 'n terugslag vir die sosiokulturele bouaksie en 'n mate van
kortsluiting na die transmissieproses was. Die tendens het veral opvoeding van
die jonger geslag getref en hulle van hul praktiese leerskool in die boubedryf
ontneem. Die praktiese onderrig op die bouterrein deur sekere take aan hulle
te leer en te laat uitvoer, het 'n geslag gekweek wat nie meer die Batswana
manier van bou kon onderskei van vreemde invloede afkomstig van die setlaars
nie. Die invloede van die saamgroepering van verskeie kulture op mekaar ten
opsigte van boukuns en die tegnologie toon variasies en kombinasies van
stylvorme. Die ingebruikneming van nuwe rnateriale en nuwe tegnologie het
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lekgapo - letterlik 'deur die vingers' of 'met die vingers'. Die term dui 'n patroon op 'n misvloer aan, aangebring
deur r e h a t i g met die vingers in die nat beesmis te 'teken" nadat die vloer gesmeer is.

strukturele veranderings teweeggebring, wat transmissie en verandering
bevorder het.
Nuwe tegnologiese ontwikkeling het nuwe bouvorme moontlik gemaak wat
visueel onderskei kan word van die sosiokultureel gedikteerde hutvorm
(hoofstuk 4, fig. 2.6,l Burchell 1812). Die voorstelling van hoe die Batswanaboukuns chronologies ontwikkel het (fig. 2.6), beeld die transmissie en
verandering van bou- en muurkuns visueel uit. Die transmissie I6 meestal op
parergonale vlak en is nie altyd so duidelik visueel waarneembaar soos die
vormverandering nie. Die vormverandering is ook in 'n mate toe te skryf aan
die nuwe boumateriaal wat strukturele verandering en vernuwing gebring het.
Die vormverandering van die argitektuur het 'n direkte invloed op die
muurkunsvorm vir tessalering. Volgens die tekeninge van Burchell in 1812, het
die Batswana toe alreeds die oorbrugging baasgeraak tussen die kegel, dom
(koepel) en byekorf (Burchell 1812, fig. 2.6, I ) . Die geleidelike transmissie en
verandering van die huisvorm deur sy verskillende stadiums van verandering
kan op (hoofstuk 4 fig. 2.6,) gevolg word.

4.3

Prirnitiewe klei-en-gras tegnologie (fig. 2.6, 1)

Die eerste skeppingstadium van skuiling-strukture na die grotskuilings, word
verteenwoordig deur die klip-hout-en-grastegnologie waarvan die vorm soos die
kegel, dom (koepel), en byekorf nie 'n onderskeid tussen die funksies van die
dak en muur toon nie soos voorgestel op (fig. 2.6, A

- I).

Die grondplan is rond

of sirkelvormig en sonder enige vensteropening vir ventilasie of beligting van die
interieur. Die strukturele raamwerk van hout en latte word direk in die grond
ingeplant en word radiaal vasgemaak by die sentrale kroon. Die raamwerk
word gestabiliseer deur latte wat horisontaal op verskeie hoogtes in 'n ringvorm
vasgemaak word wat funksioneel is en direkte struktuur en vorm gee aan die
woning.

'n Middelpaal of senterpaal word met hutbou eerste ingeplant as

senterpunt en is die simbool van die eie kosmos op aarde, waarom rituele
plaasvind.

Die senterpaal het ook 'n primere funksie om te dien as

ondersteuning van die dakstruktuur wat algemene gebruik was in die PrePhatlalatsa

boukuns (hoofstuk 4,

fig. 2.6)

ontwikkelingsvoorstelling op (fig. 2.5)

'n Kronologiese boukuns

toon die primitiewe skuiling 'n

kegelstruktuur op stelte of as 'n tydelike selfstandige graskegelwoning.
(hoofstuk 4, fig. 2.6, J, K). Die twee hoofstrome van gras- en kleitegnologie het
in 'n eenheid ontwikkel om die basis van Pre-Phatlalatsa boukuns te vorm - 'n
silindriese muur van klei met 'n grasdak (hoofstuk 4, fig. 2.6, l a ) (Burchell
1812).

Die volgende pre-Phatlalatsa grondplan toon die simbool van die

Batswana se gefortifiseerde kosmos op aarde met sy plasing in die middel van
die "biliobal" malapa strukture (CD, hoofstuk 4, fig. b)
4.4

Die kleisilinderhut met kegeldak van gras (fig. 2.6,l)

Die selfstandige kegel woning (kyk ook fig.2.6, fig. K) kom ve~olgensonder
bespreking. Die tweede stadium van gras-en-klei tegniek word gekenmerk deur
die groeiende verandering van die muur na 'n selfstandige argitektoniese
entiteit van klei (hoofstuk 4, fig. 2.6, 1). Die kegelvormige grasdak was 'n
aparte entiteit wat gems het op 'n middelpaal en 'n sirkelvormige struktuur van
pale as dakstutte. Die dak het 'n lae oorhang gevorm wat as 'n veranda benut
kon word en wat beskutting teen reen en son vir die inwoners en aan die
kleimure gebied het.

Die bou van 'n silindervormige muur binne die

dakstruktuur het nie tot teen die grasdak gestrek nie, en het ontwikkel as aparte
visuele struktuur. Die deur van die hut was laag en klein, sodat daar gebuk
moes word om die hut binne te gaan. Die gebukkende intrede in die hut was
ook deels 'n veiligheidsmeganisme en maklik verdedigbaar as die vyand reeds
gebukkend is. Die deur was gekonstrueer uit 'n raamwerk van hout of latte,
oorgetrek met 'n ongebreide nat beesvel. Sodra die vel uitdroog span dit styf
om die raamwerk van hout en droog in 'n stewige deurstruktuur.
Die kleihutstruktuur het geen vensteropeninge gehad nie (hoofstuk 4, fig. 2.6,
1). Die deur het oopgeskuif, en sommiges moes van swaar hout of klip gemaak
gewees het, te oordeel aan die skuifmerke wat hulle op die klipdrempels gelaat
het soos by die hut te Kaditshwene gesien kan word (CD, hoofstuk 4, foto 13 en
Conradie 2000:8).

Die verandering na die hangdeur wat in die handel

beskikbaar gekom het, het ontwikkeling gestimuleer en nuwe tegnologie en
bou-elemente in gebruik geplaas.

Die kegeldakhut het byval gevind in

Noordwes (Hallen 1985:62-63 en Holub 1881:I) omdat die dak herbruikbaar

was en ook vervoerbaar. Die dak was 10s van die kleistruktuur en het op
verandapale gems rondom die kleistruktuur (fig. 2.6 fig. 1).
4.5

Hoer kleisilinderhut met groter deuropening (fig. 2.6, 5)

Die brandgevaar met digter bevolking by en om industriee het as
veiligheidsmiddel die verandering van die silinderkonstruksie genoop.

Die

verandering in 'n hoer kleisilinder of kleisilindermuur wat gewig kon dra het
voordele ingehou.

Die voordeel was die middelpaal was oorbodig, minder

brandmoontlikheid met hoer mure en meer spasie vir kopruimte wat ook
bykomende stoorruimte voorsien het.

Die muurhoogte het ruimte vir die

standaard deur en kosyn toegelaat asook venster ruimte. Die kruisstut van die
dakkappe was 'n tegnologiese verandering wat deur herevaluering deur die
Batswana sy eie gemaak is en gebruik is om by die dakontwikkeling tred te hou.
Die gevorderde tegnologie as gevolg van leenbruik by die setlaarboere wat
herevaluering ondergaan het en om die dakgewig op die mure te verminder
foto's (CD, hoofstuk 4, fig. 45b).

Die standaarddeur het voordele ingehou:

makliker in- en uitbeweeg, meer kopruirnte en geriefliker meubilering, die
verandering het hoer kleisilindermure tot gevolg gehad. Meer en hoer ruimte vir
vensters en plafonstoorplek vir benutting.
Die ronding van die muur (fig. 2.6 skets 1) het probleme opgelewer met die
inbou van die deurkosyn. Die oplossing was om die muur af te plat, of uit te
2, 3). Die muur waarin die deur ingebou word, word
bou (hoofstuk 4 fig. 2.6, I,
dan reguit gebou sodat die grondplan soos 'n halfsirkel of seshoek lyk (fig. 2.6,
2, 4). Die verandering het die ontwikkeling van die argitektuur en tegnologie
gestimuleer. Die reguit muurkonstruksie soos op (fig. 2.6, 2, hoofstuk 4), het
die voordeel van 'n groter veranda-voorstoep gebied en die deur kon sonder
problerne ingebou word. Die deurportaal-uitbouing het ook 'n oplossing gebied
soos gesien kan word (hoofstuk 4, fig. 2.6, 3).
Die gebruik van 'n standaarddeurkosyn het die nadeel gehad dat 'n hoer
muursilinder gebou moes word om die kosyn te akkommodeer.

Die dak-

oorhang het feitlik verdwyn met die verandering omdat die dakkappe nie
verdere strukturele spanning kon dra nie. Die verandering het die muur meer
blootgestel aan reenwater en verwering (hoofstuk 4, fig. 2.6, 5). 'n Verdere

oplossing en verandering met nuwe tegnologie en materiaal was om die
grondplan na 'n seshoek of heksagoniese grondplan te verander. Die oplossing
het nie net voordeel ingehou vir inbou van die deur nie, maar ook vir vensters
en addisionele kopruimte vir beweging (hoofstuk 4, fig. 2.6, 5). Die gebruik van
Westerse meubels het ook 'n rol gespeel in die grondplanverandering. Die
ronde hut se rondings het meubilering bemoeilik omrede meubelontwerp in die
algemeen reghoekig van vorm is wat moeilik ingepas het, en in die rondings
onbruikbare ruimtes gelaat het (CD, hoofstuk 4, fig. 47a, 47b).
4.6

Vierkantige hut met piramidale dak (fig. 2.6, 7)

Die bouelernente soos deure en vensters, en die oorname van westerse
meubels was die sneller tot die ontwikkeling van 'n vierkantige grondplan (ook
kubusplan genoem) met 'n piramidale dak (hoofstuk 4, fig. 2.6, 6). Die dakoorhang was smal omrede die mure nie groot gewig kon dra nie, en die
pirarnidale dak moes op pale rus. Die nuwe dakvorm het ook nuwe tegnologie
gebring met die driehoekdakstut en die kruisdak.
verandering hieruit was gewigdraende mure

-

Die ontwikkeling en

waardeur die vierkantige

grondplan die mees gesogte woning in Noordwes geword het. Die Batswana
het uit die Westerse tegnologie geneem wat bruikbaar was en dit
herinterpreteer vir eie gebruik. Volgens Frescura (2001:I
7) het bewoners met
al die nuwe tegnologie en beskikbare rnateriaal nou nuwe vereistes aan die
wonings begin stel, naamlik
Die mure moes hoog genoeg wees om 'n standaarddeur te huisves
Kruisventilasie en genoegsame lig en lug.
Voldoende kop- of plafonruirnte vir gemak, met soms ook bergruimte
bokant die dakbalke.
Die dak-oorhang moes buite bereik wees van diere wat dit kon verniel,
en die hoogte het terselfdertyd brandgevaar verminder.
Die nuwe vereistes het ook nadele gehad soos dat die dak-oorhang met die
nuwe muurhoogte van 1.2-1,5 meter nie voldoende beskerrning gebied het teen
reenwater op die kleimure nie. Reen het by die koppeling van die dakbalke aan
die grondmuur emstige erosie, krake en lekprobleme veroorsaak.

Die

konstruksie van die mure as gewigdraende entiteite was nog aan die ontwikkel
(hoofstuk 4, fig. 2.6, 5.4, 7)
Tegnologie vir 'n dak wat gestut is deur 'n middelpaal is nie toereikend wanneer
die dak ontwikkel na 'n konstruksie sonder 'n rniddelpaal nie.

Die nuwe

konstruksie het onder meer herverspreiding van die dakgewig geverg, wat
verandering in die tegnologie meegebring het. Die herverspreiding van die
dakgewig is teweeggebring deur die aanbring van 'n bindbalk naby die toppunt

(apex) van die koniese en piramidedak, en 'n dwarsbalk-kruisstut by die
vierkant, wat die middelpaal vervang het (CD, hoofstuk 4, fig. 45b). Tewens,
die middelpaal is eers nadat die dak voltooi is by die dwars bindbalk afgesaag.
Die tegnologiese verandering het baie bygedra om die praktiese probleme te
oorbrug.

Die onderskeid tussen die sirkelvormige en die vierkantige

grondplanne is in wese baie klein, miskien net grondplan en kostegewys, maar
beide tipes ervaar dieselfde tekortkominge, veral vanwee die eensoortige
daktegniek wat uiteindelik die grootte van die grondplan bepaal.
4.7

Reghoekige grondplan met wolwehoekdak (2.6,9)

Die transisie van die ronde grondplan (fig. 2.6, 5) na die vierkant (fig. 2.6, 7)
verteenwoordig 'n hoofstadium in die verandering van die Batswana boukuns.
Die rede is dat die stadium die einde is van die eenvertrek-eenheid, en van die
tegnologie waar die dak deur die pale gedra word. Daar was geen uitbreidingsof verdere aanbouingsmoontlikheid aan die ronde grondplan nie.

Die

ontwikkeling kon slegs uitbrei met 'n duplisering van eenhede wat op sigself
moes funksioneer as selfstandige eenheid in 'n groepering van 10s eenhede.
Die vierkantige grondplan het we1 uitbreidingsrnoontlikhede gehad deur
duplisering langs mekaar, rnaar albei grondplanne het probleme ondervind met
die

dakkonstruksie,

want

hulle gebruik

dieselfde daktegnologie

wat

aanbouingsmoontlikhede en groter deursnit beperk. Uit die bepaalde probleem
het die reghoekgrondplan ontwikkel wat meer aanboumoontlikhede gebied het
(fig. 2.6 fig.8). Die plasing van die reghoek en ruimte en ruimtewerking van die
wooneenheid toon transmissie en verandering die reghoekgrondplan is so
geplaas dat die voorlapa 'n inkorporering van die woon en slaap eenhede vorm.
T e ~ l ydie
l agter lapa of domein van die vrou waar kos voorberei word 'n kook
hut van sink bevat wat na die voorlapa open.

4.8

Langhuis of longhouse ontwikkel in L-vorm, H-vorm en U-vorm (fig.
2.6,8)

Die reghoekgrondplan (hoofstuk 4, fig. 2.6. 8) ontwikkel vanuit tekortkominge
van die vierkant wat aanbouingsmoontlikhede aanbetref na die reghoek met
nuwe tegnologie vir die dakkonstruksie. Die langhuis (hoofstuk 4, fig. 2.6, 8),
dateer sover terug as die Middeleeue in dele van Europa. Die Hollands-Ooslndiese Companjie het die langhuisinvloed na die Kaap gebring via sendelinge
en setlaars. Die wolwehoekdak met hoofnok kon verdeel word in afsonderlike
ruimtes wat geriefliker was as die enkelselwooneenheid. Die nuwe tegnologie
vir die dakkonstruksie was die ontwikkeling van dakkappe13oor die breedte van
die huis van sykant tot sykant. Die dakkappe versprei die gewig van die dak
vertikaal. Die drukking van die dak is soms te groot vir die mure. Die drukking
laat dit bars en stutmure, steunbere was dikwels noodsaaklik om die mure
regop te hou. Die kappe wat oor die lengte van die wolwehoekdak funksioneer
se bindbalk, is h o k op tussen die twee kapbene verskuif. Die verskuiwing het
gehelp om die gewig van die dak wat swaar afwaarts geneig het te versprei. Uit
die "longhouse" het die "L"-vorm "U"-vorm en "Hn-vormplan ontwikkel (hoofstuk

4, fig. 2.6, 10, 11, 12).
4.9

Die kothuis (fig. 2.6,15)

Die geweldakkothuis op die reghoekgrondplan gebou soos die langhuis, met
gewels aan die twee sykante van die dak het volle status as 'n visuele en
strukturele element in sy eie reg. Die kothuisplan is bevry van die vorige
dakkonstruksieprobleme van die "langhuis" en dikteer eintlik die dakvorm
(hoofstuk 4, fig. 2.6, 15). Die struktuur kombineer die konsepte van dak en
muur en vervul die tweeledige funksie om ruimte te definieer en die ruimte te
oordak.

Die merkwaardige ontwikkeling van dakkonstruksie en vorm is te

danke aan tegnologiese ontwikkeling, en die leenbruik by die Westerse
boukuns waar die Batswana in die boubedryf hulp verleen volgens (Frescura
2001:84-87).

I,

dakkaD - driehoekige paalkonsbuksie: Wee kaDbene [rafters], skuins teen mekaar geplaas, meestal op die
basis verbind met 'n bindbalk [tie beam], soms hoC op versterk met 'n korter, dunner balk
[collar beam].

- die h=m&&

Die ontwerp van die driehoekdakkap, koste van huisvesting, 'n tekort aan
boumateriaal soos gras en hout, gepaard met bevolkingsdruk, het die aanvraag
na behuising laat toeneem. Vandaar die gedwonge ontwikkeling van klein
kompakte eenhede met meer slaapplek. Die wegbreek van poligame huwelike
in landelike gebiede het verandering in die vestigingswyse van die Batswana
gebring deurdat die familie saam gegroepeer het in 'n vestiging met een vertrek,
soos

die

platdak of

lean-to.

Die

platdak word

universeel deur

plakkergemeenskappe gebruik (Watson 2004:244-29). Navorsing het bewys
dat die eenvertrek platdak van alle denkbare gevonde materiaal gebou word en
organies groei volgens behoeftes en finansiele vermoens.

Die platdak

plakkershuis toon ook 'n tydvak aan toe daar weggebreek is van natuurlike
vindmateriaal uit die omgewing, en hoe die integrering van bruikbare postPhatlalatsa materiaal oorname in die strukture sigbaar geword het.
Die verskuiwing na industrieel-ve~aardigde boumateriale maak van die
plakkershut 'n beleggingsitem vir die landelike familie. Die sinkplate word onder
die grasdakoorhang van die landelike kleisilinderhut gestoor tot daar voldoende
is vir 'n iflati of $lati.

Die aksie is die familie se vertoon of kognitiewe

kommunikasie van hul groeiende rykdom (hoofstuk 4, fig. 2.6, 19).
4.10

Die hoeveldhuis (fig. 2.6, 11)

Die hoeveldhuis is feitlik die laaste ontwikkelingstadium van die landelike huis
gebou met boumateriaal uit die onmiddellike orngewing. Die hoeveldhuis het sy
naam gekry as gevolg van die dominante voorkoms daarvan in die hoeveld.
Die ontwikkelingsirkel is feitlik voltooi vanaf die kleisilindermure wat ontwikkel
het deur al die stadia van vormverandering tot die dominante hoeveldhuis - 'n
konstruksie van mure met 'n plat sinkdak wat van buite af feitlik onsigbaar is
(hoofstuk 4, fig. 2.6, 11).
Die invloed van die Westerse kultuur op die ontwikkeling van die tipe huis is
onbetwisbaar, veral wat tegnologie en materiale betref. Die hoeveldhuis het
hoer status gehad as die gewone landelike argitektuur van die Batswana as
toonbeeld van moderne leefstyl.

Dit word simbool van ontwikkeling en

opvoeding gelykstaande aan die in stedelike gebiede, en van aspirasies tot 'n
hoer lewenstandaard, status en materiele welvaart (Chipkin 1985:30-34). Die

platdakhuis of hoeveldhuis (hoofstuk 4, fig. 2.6, 11,) en die Kothuis deel
dieselfde oorsprong in die Europese "longhouse" (hoofstuk 3, fig. 2.6, 8). Die
afgelope twee eeue het die hoeveldhuis 'n verspreiding regoor Suid-Afrika
beleef in landelike sowel as stedelike gebiede. In die verspreidingsproses het
verskeie benarnings daarvoor ontstaan - onder andere Karoohuis, Maleierhuis.
(Frescura 2001:I
7).
Die hoeveldhuis is baie popul& onder die inwoners van Noordwes en leen dit
tot aanbou soos wat ruirnte benodig word (CD, hoofstuk 4, fig. 58).

Die

platdakkothuis of hoeveldkothuis, word in sekere gedeeltes van Noordwes
genoern "iflat" of "iplata"'4 (hoofstuk 4, fig. 2.6, fig. 16, 17, 18).

Die

platdaksinkgebou of "shack" is 'n algemene gesig in dorp-en stadsgebiede en
behuisingsnood is 'n groot krisis in Noordwes en in Suid Afrika. Mense vestig
hulle tydelik in 'n "shack" in afwagting vir 'n erf, HOP (RDP) huis of banklening.
4.11

Die ontwikkeling van die shacken hibridiese huis (fig. 2.6, 14)

Die hoeveldhuis en kothuis het, uit 'n behoefte aan meer onderdakruimte,
ontwikkel na die "L"-vorrn "U"-vorm en "H"-vorm huis (hoofstuk 4, fig. 10, 11,
12), en verder tot die hibridiese huis. (CD, hoofstuk 4, foto's 64, 65, 66) en (fig.
2.6, 14). Die verdere aangroei of ontwikkeling tot die hibridiese huis het op sy
beurt ontwikkel uit behoefle aan meer slaapruirnte. Tydens die navorsing is 'n
groot variasie in hibriede gevind, wat weer eens toon hoe vindingrykheid en
talent skeppend die Batswana kan orngaan met vindrnateriaal. Elke gesin se
behoefte aan rneer ruimte kan afgelei word uit die aanbouings, soos wat die
ekonornie dit toelaat. Die volgende variasie is met die navorsing gevind en
aangeteken:
Die eenvoudigste hibridiese huis is die wolwehoekdak of "hipped" roof met 'n
plat of "lean-tonaangebou(fig. 2.6, 14).
4.12

HOP- (RDP) huise na moderne voorstedelike ontwikkelings (fig. 2.6,

16)
Die HOP-huise is 'n basis waaraan die eienaar, indien hy finansieel daartoe in
staat is, kan laat aanbou of self as eienaar-bouer verbeterings aanbring volgens
3.

Setswana vervonings van Eng. flat en Afr. platvir 'n lean-to of 'n plaMak(huis)
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die illustrasies (CD, hoofstuk 4, foto 84). Eietydse, ontwerpte huise waar
professionele dienste gebruik word, is aan die toeneem (CD, hoofstuk 4, foto's
97, 98, 99, 100). Die jongste tendens is om HOP-huise op te gradeer deur
professionele mense aan te stel, wat dikwels suksesvol en geslaagd is. Die
stigma wat nog vir die bewoner kleef aan ou rnunisipale behuising word
verwyder deur direk na oordrag van eienaarskap die huis te verander en te
herbou.

Die eerste stap is om die beeld of image van die huis totaal te

verander. Die sty1 van die verandering reflekteer die eienaar se behoeftes en
aspirasies (CD, hoofstuk 4, foto 81). Die meeste eienaars se wortels 16 in die
eertydse tuislandgebiede, maar hulle is bereid om die ou sirnbole te verwerp en
nuwes te skep. Die stedelike vestiging straal een en almal 'n sterk begeerte en
boodskap uit: ons wil alrnal deel wees van 'n nuwe, eietydse, ontwikkelde,
selfgenoegsame gemeenskap. Dit is die boodskap van die moderne stedeling
uit die swart woonbuurtes, 'n boodskap wat nie gelgnoreer kan word nie (Hallen
198562).
4.13

Kontempor6r-ontwerpte huise (fig. 2.6, 18)

Die feit dat huidige argitektuurontwerp wat eietyds is geensins as 'n logiese
afstammeling van die kontempor6re geken wil word nie, bring mee dat die
postrnodernistiese sty1 van die huidige tydvak as vreemd, maar ook kompleks
ervaar kan word. Hierdie skynbare irrasionaliteit van sommige kontempor6re
praktyke korn dikwels in sekere gebiede as gebruike te voorskyn.

Die

vindingrykheid van die Batswana om van vindmateriaal soos motorhuisdeure,
watertenks, kennisgewingborde, padtekens en alle denkbare boumateriale
gebruik te maak in 'n kontempor6re konstruksie vir 'n spogwoning, is dikwels
uiters kreatief. (CD, hoofstuk 4 foto's 89) toon so 'n kreatiewe konternpor6re
woning met 'n karakter van sy eie oorspronklike sty1 wat iets van die "selP's6.
In die praktyk is die visueel duidelik onderskeibare helderheid van die
argitektuur van die Moderne beweging vervang deur 'n eklektiese en breed
gegronde verskeidenheid van style wat gerig is op, en bepaal word deur
polities-ideologiese posisie.

Die verwerping van vroeere odes kom in die

praktyk dikwels voor, maar tans lyk dit nie of die kontempor6re argitektuur horn
enigsins bemoei met belangrike vraagstukke of pogings aanwend om die

wanbalanse en tekortkominge in die argitekspraktyk reg te stel nie (Conradie
2003). Volgens mnr. Conradie is die stygende boukoste en swak waarde van
die rand ook 'n faktor om mee rekening te hou, gesien die groot invloed wat
ekonomie op die boubedryf uitoefen.
Hunt (1977:256), beweer dat sosiale en kulturele sisteme niks meer is as dele
van 'n groter aksiesisteem van die mens nie. In terme van universele prosesse
van die mens se geskiedenis verander kultuur konfigurasies feitlik gelyktydig
met sosiale konfigurasies. Hunt (1977:257) is van mening dat transmissie en
verandering 'n natuurlike evolusieproses is wat die mens se ontwikkeling
aandui:
In some cases the sequence of change runs one way, in others it reverses
its path. Man's evolutionary history itself sets the pace of change.
Hunt se siening staan sentraal oor transmissie en verandering wat die
Batswana se boukunsontwikkeling ondergaan het vanaf die pre-Phatalalatsa tot
die post-Phatlalatsa tydperk. Navorser se siening is dat deur 'n proses van
transmissie en verandering die boukunsvorm verander het , maar die
simboolwaarde dieselfde gebly het. Die huis bly parergonaal nog steeds sy
privaat beskermingsirnbool, omdat die ingange deur die gebruik van ritueel
beveilig, beskerrn en bewaak word.
Die essensie van die pre-Phatlalatsa boukuns van die Batswana is die
boukunsvorm wat aan ruimte gegee word. Vlach (1975:48) plaas die klem op
sosiokulturele dorninansie by die Batswana-boukuns. Hy beweer dat:
The ethnograpic record is replete with instances where the same building
form has been retained with a marked degree of similarity despite extensive
variation in the medium of construction.
'n Verdere parafrasering van Vlach is dat die simboliese vorm tegelykertyd 'n
ruimtelike en materiele simbool, 'n mikrokosmiese refleksie van sosiokulturele
verwagtinge is (Vlach 1975:48). Rapoport (1977:346) beskryf die Batswana se
boukunsvorm as 'n ekspressiewe en kommunikatiewe simbool:

... the visible physical result of human activity
'n Simbool met 'n kognitiewe taal, met parergonale informasie vir diegene wat
die kultuur ken en verstaan waarmee navorser wil saamstem. Deur stadige
evolusionQre verandering wat die boutegnologie, boumateriale, boukunsvorm,

simboliek en kulturele gebruike geraak het, het transmissie en verandering by
die Batswana plaasgevind as gevolg van Westerse kulturele invloede wat her
evaluasie ondergaan het, ekonomiese geleenthede en professionele hulp soos
bespreek in hoofstuk 4 en Frescura (1989:49).
Die landelike bouer poog om iets van die stedelike tendense in sy eie boukuns
weer te gee om ook 'n visuele beeld uit te straal van 'n beter lewe via die
kognitiewe taal van sy boukuns (CD, hoofstuk 4, foto 97, 82). Coetzee (1989:911) beweer dat die Batswana stadsbewoner ondergaan in 'n groot mate
verwerping van sy sosiokulturele beginsels en waardes in 'n oorreaksie op sy
politieke ideologie.

Die samevatting bring navorser tot die volgende

gevolgtrekking dat dit duidelik toon dat dit 'n proses is van ontwikkeling, van
modernisering van boukuns en leefwyse in Suid-Afrika, gebaseer op
sosiokulturele, politieke en ekonomiese aanvaarding, en 'n pakket van westerse
waardes op psigiese vlak.

Aanvaarding van moderne waardes waaronder

ideale, vrymaking, demokratiese regte en individualisme 'n

1-01speel,

laat die

stedelike Batswana sy tradisionele sosiokulturele waardes ignoreer.

Die

aankoop van eiendom in gesiene, welvarende (voorheen blanke) buurte is 'n
bewys dat tradisie saamgesmelt het met modeme kulturele vermenging en
vooruitgang (Mkhize 1991: I 3).
Die visuele beeld wat die boukunstige chronologiese ontwikkelingsvoorstelling
(fig. 2.6) kognitief weergee, is die sosiokulturele norme en standaarde vir
evaluasie wat deur die kultuur gestel word.

Die maatstawwe is plooibaar,

veranderbaar en evaluerend rnaar boukuns bly steeds deur transmissie 'n
parergonale ~ i m t e l i k een materiele simbool, 'n mikrokosmiese refleksie van
sosiokulturele verwagtinge; 'n simbool wat spreek in kognitiewe taal met
parergonale informasie aan diegene wat die kultuur ken, verdere bespreking in
hoofstuk vier.
My voorgestelde bydrae I6 naas die teoretiese bewyse en besprekings ook op
die visuele vlak. Die visuele bydrae van foto's en sketse vorm 'n weerspieeling
van transmissie en verandering van die Batswana bou- en rnuurkuns in
Noordwes (hoofstuk 4, fig 2.6).

4.14

Samevattende gevolgtrekking

Die konsepte oor transrnissie en verandering verteenwoordig verskillende
aspekte van dieselfde sosiokulturele sienings of konsepte. Die visuele beeld
wat die voorstelling (fig. 2.6) van die boukunsontwikkeling chronologies kognitief
reflekteer is dat daar standaarde is vir die evaluasie en herevaluasie van 'n
rnaatstaf wat deur die kultuur gestel word - in die geval die Batswana-kultuur
waar transmissie en verandering parergonaal en visueel sosiokultureel
weerspieel word.

HOOFSTUK 5
BATSWANA BOU- EN MUURKUNS AS PARERGONALE
KOMMUNIKASIEMIDDEL

Die doel waarom 'n spesifieke raamwerk vanuit 'n bepaalde perspektief
gekonstrueer word, is om te dien as fokus waardeur die Batswana bou- en
muurkuns as visuele en parergonale kommunikasiemiddele bestudeer kan
word.
5.1

Inleiding

Die hoofstuk oor Batswana bou- en muurkuns as kommunikatiewe middel word
deur bostaande post-strukturalistiese of Derridiaanse standpunt gerig.

'n

Bepaalde parergonale raamwerk word dus gekonstrueer vir kognitiewe
doeleindes (Derrida l987:lX!).

Parergon, soos tevore uiteengesit, is 'n

sentrale konsep in die dekonstruksieteorie van die Franse filosoof Jacques
Derrida. Hy maak die stelling dat parergon nie akkuraat besktyf kan word nie,
aangesien dit handel oor die interpretasies en assosiasies wat gevorm word in
reaksie tot evokatiewe uitbeeldings soos in die geval van bou- en muurkuns wat
kultureel gedikteer word.

Gevolglik ontbloot die parergon 'n subjektiewe,

pluralistiese en veranderbare natuur, aangesien beide interpretasie en
assosiasie akanklik is van bepaalde voorkennis. In die geval van die Batswana
is hierdie voorkennis die parergonale sosiokulturele diktering by die bou- en
muurkuns (Derrida 1998, persoonlike onderhoud; Addendum B 2.4)(CD,
hoofstuk 5, foto 6)(kyk Addendum A).
Die bou- en muurkuns van die Batswana is 'n ryk materiele kultuur, histories
sowel as kontempor6r. 'n Wye verskeidenheid vestigingspatrone, boutegnieke,
kultureel-gedikteerde Batswana bou- en muurkuns soos pre-Phatlalatsa en
post-Phatlalatsa boukuns, word betrek (CD, hoofstuk 4, fig. 65, 76 en fig. 2.6).
Ten spyte van die feit dat die boukunstradisie oor die jare heen gedokumenteer
is deur verskeie negentiende-eeuse reisigers en hedendaagse argeoloe, is
geen oorsigtelike studie vanuit die parergonale benadering nog gepubliseer nie
en die aard van die materiaal lei die navorser tot die gevolgtrekking dat hierdie

benaderingswyse besonder produktief kan wees in die studie van hierdie
verskynsels. Dit word beweer orndat die konsep parergon verwys na die begrip
van ekstra, rneerdere, of inherente teenwoordigheid van rneer as die konkrete,
rnaar in 'n versluierde of bedekte vorm wat oopgedek en ge'interpreteer rnoet
word. Volgens Derrida kan parergon gesien word as daardie "ekstra dirnensie",
'n "bykornende betekenis", "eksterioriteit wat verdiep", dus 'n vorm van "lees"
van die rnateriaal wat rneer oplewer as die rnateriele (Addendum B, 2.4).
Daar is duidelik in die loop van die navorsing besef dat parergon vollediger as
ander benaderingswyses handel met die feit dat die betekenis van Batswana
bou- en rnuurkuns nie slegs deur visuele teenwoordigheid as kognitiewe teks
gelees kan word nie, rnaar dat daar voorkulturele kennis rnoet wees aangesien
dit rnetafories gepostuleer word. Parergon kan nie wetenskaplik gerneet word
nie; aangesien die term verwys na assosiatiewe betekenisse of interpretasies
wat in die verbeeldingsvlak van die beskouer van die Batswana bou- en
rnuurkuns gernaak word (Derrida, Addendum B 2.4).
Die assosiatiewe betekenisse of interpretasies wat in die verbeelding van die
aanskouer vorm aanneern in reaksie op die evokatiewe rnetaforiese
beeldingsvlak van die Batswana bou- en rnuurkuns, verdiep van sy suiwer
fisiese beeltenisvorm tot 'n betekenisvolle stelling ook in sy plasing in die
ruirnte, uitleg en ruirnte werking. Sommige van die voorbeelde wat visuele
transrnissie dernonstreer (hoofstuk 3 fig. 2.6) kan in detail volgens hul plasing,
ruirnte en ruirntewerking, tenitoriale afbakening en invloede bespreek word. Uit
die persoonlike visuele rneebelewing van die volgende byvoeg oor parergonale
kornrnunikasie wat nie net tot die woningsvorm en -uitleg beperk is nie. Die
parergonale kornrnunikasie word ook gedoen deur rniddele soos kleding,
gebruiksvoorwerpe en rnuurkuns.

'n Goeie voorbeeld is die geweefde

grasrnatjies, lesira, wat die inisiante voor hul gesigte plaas gedurende inisiasie dit sirnboliseer die privaat rietskerrns (die windbreke van die lapas). Dit het ook
te doen met 'n kykie deur die lesira na die toekornstige werkplek van haar as
vrou, die vrou na inisiasie. Die rnatjie, lesira word met ronde kleikrale versier as
sirnbool van die aarde, die lewegewende vrugbaarheidsirnbool, 'n assosiasie
met haar fertiliteit (CD hoofstuk 5, foto l)(Van Wyk 1998:118-119).

Die liggaam van die inisiant word met wit klei gesmeer en simboliseer transisie
of oorgang 'n staat van reinheid oorgang na volwassenheid. Die gedekoreerde
bene van die vroulike inisiante simboliseer die deurkosyn van die huis, die
ingang na die huis as simbool van vrugbaarheid. Die aandag word deur die
letema op die bene gevestig - dus op die toetrede tot die vrou se reproduktiewe
verrnoe (persoonlike belewing met inisiante na inisiasie) Die ronde grasringe
om die inisiant se middellyf is 'n simbool van ewigdurende ononderbrokenheid
omdat die Batswana glo dat die spiraal die siklus is van ewigheid.

Die

grasringe word genoem dikgolokwane, ringe. Die geslote sirkel se simboliese
waarde is dat geen slegte mag kan indring in die geslote eenheid nie. Die
inisiante se kieries het gewoonlik 'n gevurkte bopunt (genoem mos6tlh0,
duwweltjie - 'n vurk soortgelyk aan die op die huise se dakke, om boosheid en
vreemde indringers weg te hou).

Die paar voorbeelde weerspieel die

kognitiewe middele en taal van die kommunikatiewe verrnoe van die bou- en
muurkuns, kleding en optrede.
Mazrui (1980:47) beweer kultuur is:
... a medium of communication. The communicative aspects of culture
range from language in the literal sense to physical gestures and modes of
dress.
Mazrui vertolk kultuuruitinge as verskaffers van lense tot persepsie, 'n manier
om na realiteite te kyk, 'n werbldvisie (Mazrui 1980:47). Ek sou wou byvoeg dat
bestaande interpretasies gedurig ondetworpe is aan byvoegings en hersiening
vanwee die kulturele invloed van Westerse en ander kulture, ekonomie en
tegnologie. Ek het gevind dat by die Batswana bou- en muurkuns daar 'n
voortdurende groei en verandering is.

Bestaande interpretasies is gedurig

onderworpe aan gedeeltelike byvoeging en hervertolking, omdat die skepper en
die aanskouer beide belangrike rolle vervul. Die kosmografie en kosmologie
van die Batswana word ondersoek om die parergonale konsepte wat 'n
integrale deel van die daaglikse lewe vorm, te vertolk. Gedurende die verloop
van die navorsing is daar al hoe meer besef dat die mens se omgewing
gepostuleer word in die produk van 'n wyer kognitiewe taal, diep gewortel in die
kulturele kosmografie en kosmologie.
Die kosmografie van die Batswana moet eers ten volle begryp word om soos
Mazrui (1980:47) dit uitdruk daardeur lense te hb om die kultuur te kan bekyk,

anders word daar net blind gestaar teen die visuele. Die dryfveer van wat die
Batswana glo en doen I6 in sy geloof en wat hy doen om dit wat hy glo in stand
te hou. Hy het 'n vae begrip van die Opperwese (Modimo) maar sy badimo
voorvaders wat ook daar bo is godimo. Sy badimo kan vir horn intree by die
Modimo as hy hulle goeie guns behou wat 'n sterk dryfveer is tot transmissie.
Die Batswana glo in 'n hoer wese wat genoem word Modimo dit is die wese wat
alles geskape het en ook aan sy toekoms vorm gee. Modimo assosieer hy met
natuurelemente soos wind, hael, weerlig, plae, rampe, siektes en droogte. Die
dood word ook met Modimo geassosieer en daarom kan sy Badimo vir horn
intree by die Modimo. Hyself ken nie die Modimo nie hy weet net van Hom
daarbo maar sy voorvaders ken die Modimo dit is Hy wat hulle kom haal het na
Horn toe, toe die dood ingetree het.. Die Batswana plaas groot klem op die
voorvaders badimo en glo dat hulle in 'n eie onderw6reld leef en dat die doen
en late van hul nageslag van groot belang is vir hulle waaroor hulle streng
beheer uitoefen (Schapera 1953:59).
Die Batswana het ook geglo dat die son en die maan hul bane het deur die
badimo se onderw6reld - die son deur die nag en die maan in die dag. Dit is 'n
raakpunt met die Egiptiese mitologie. Met rnynbou en nuwer insigte glo hy nou
dat die son net tot ruste kom in die weste. Die son word gesien as manlik,
warm en kragtig, terwyl die maan as vroulik gesien word koud en met min
invloed (persoonlike gesprek met ds. Rabonanni in Februarie 1999).
Willoughby (1928:67-68) plaas ook groot klem op die Batswana se betekenis
wat hy koppel aan die weste, daar waar die son tot ruste kom of gaan slaap
bophirimatsatsi in die weste. Weste kan ook die regterhand van die koning of
kaptein wees - die kant met mag, superieure of meerdere status. Die meerdere
status van die westekant plasing geld ook by wyks- en statsuitleg.
Die volgende punte word behandel in die bespreking van die komrnunikatiewe
vermoe van Batswana bou- en muurkuns.
5.1.1 Die beginsels van die kognitiewe taal van Batswana bou- en rnuurkuns is
gebaseer op die konsep van vorm en vormsirnboliek en ruirnte en ruimte
werking van vorm (Bibliografie, fig. 2.6).
5.1.2. Konsepte van hierargiese verwantskappe, orientasie van aansig, uitleg
en die konsep van regs, links, voor en agter.

Ruimteverdeling en

tenitoriale respek wat privaatruimtes van interaksie insluit, soos die
ligging van die bees- en veekraal, lekgotla, begraafplaas, plekke waar
rituele plaasvind, konsepte van skakeling tussen binne- en buiteruimtes,
o d e en balans.
5.1.3. Konsep van muurkuns, die simboliek en kognitiewe taal daarvan
(Addendum A, lesings 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 en Video, hoofstuk 5.7 - 5.12).
Die bogenoemde konsepte van Batswana bou- en muurkuns vloei
inmekaar soos 'n sosiokultureel-geweefde kleed van pre-Phatlalatsa tot
post-Phatlalatsa met 'n parergonale draad wat transmissie en
verandering uitbeeld soos in die konsepte bespreek word.
Daar gaan tog gepoog word om dit onder konsepte in te deel maar dit is
so oorvleuelend dat dit moeilik geskei kan word.
5.2

Die beginsels van die kognitiewe taal van die Batswana bou- en
muurkuns is gebaseer op vorm, vorm as sirnbool en vorm as
ruimteskepping

Rapoport, sonderling begaafd as argitek en skrywer, het uiteengesit hoe
verskeie faktore die huisvorm be'invloed.

Hy het faktore soos klimaat,

geografie, topografie, geloof, ekonomie en materiale ondersoek en sy bevinding
was:
House form is not simply the result of physical forces or any single causal
factor, but is the consequence of a whole range of socio-cultural factors seen in
their broadest terms (1969:346).
Hy dui aan dat die konsep van vorm deur sosiokulturele kragte bepaal word
(Rapoport 1969:47) en dat dit in die eerste plek vorm is wat kommunikeer en
domineer as sirnbool, maar dat die plasing en die werking van vorm en ruimte
werking daarvan primer deel van 'n eenheid vorm (Hoofstuk 3).

Navorser

beweer dat vorm konkreet is, positiewe en negatiewe ruimte werking het maar
ook simbolies abstrak kan wees. Die vorm van die pre-Phatlalatsa Batswana
bou- en muurkuns het sirnboliese waarde en die vormvergestalting is eindelik
nie individuele voorkeur en smaak nie maar die vergestalting van die
parergonale doel en begeertes van die Batswana se sosiokulturele
groepeenheid. Vormvergestalting maak duidelik dat die gemeenskap sekere

simboliese vormwaardes deel. Die vorm is 'n konkretisering van die Batswana
se idees, geloof en gevoelens. Die stelling kan aangevoer word waarom prePhatlalatsa-stede

deurgaans

dieselfde

grondplan

gebruik

het

as

konkreetmaking van dit wat hul glo binne die konteks van hul w6reldbeskouing
(pre-Phatlalatsa grondplan kyk Addendum A).
Jung (1978:436) beweer dat vorm as simbool 'n praktiese sigbare werklikheid
het.

So het dit ook altyd 'n onderliggende, verborge, deels intellektuele

betekenis wat sy wortels in die argetipel het. As daar gedink word aan die
argetipe as 'n knooppunt of "node" van psigiese energie binne die onbewuste,
dan is die simbool die middel waardeur dit gemanifesteer word (Jung
1976:436).

Volgens Jung is 'n "teken" 'n aanwyser, byvoorbeeld soos 'n

padteken, tetwyl simbole spesifieke konnotasies in verband met die
oorspronklike betekenis het soos die wiel en die kruis (hoofstuk 3). Hy beskou
'n beeld of wood as simbolies wanneer dit meer as die vanselfsprekende en
onmiddellike betekenis insluit, 'n wyer en dieper aspek wat uit die onbewuste
opkom en nooit presies gedefinieer kan word nie.

Hiervolgens toon die

Batswana bou- en muurkuns 'n sterk simboliese onderbou (Addendum A 1.11.4, hoofstuk 5).

Die mens gebruik simbole om konsepte wat nie volledig

gedefinieer kan word nie voor te stel. 'n Suiwer analitiese beskrywing van die
bouvorm sal nie alles kan ontbloot of weergee wat met die ekspressiewe vorm
kognitief weergegee word nie.
Die teken is altyd minder as die konsep wat dit verteenwoordig, tetwyl die
simbool altyd meer impliseer (Jung 1964:20). In die geval is die vorm van die
huis en die vestigingsplan 'n simboliese uitdrukking beteken veel meer as wat
visueel sigbaar is. Parergonaal word die huis nog steeds erken as 'n versterkte
beskermingsimbool waarvan die mure en die ingangsdrempel met die ritueel
beveilig word (soos in Schapera 1959:179 en Mackenzie 1971:383 in detail
bespreek word).
Die rede kan aangevoer word dat die drumpel simboliese kenmerkende kragte
wat die huishouding beskerm teen onsigbare bose kragte en magte benewens

-

Archetypos 'arche' oorsprong beginvon -' typos', type, model. patroon is 'n pmtotipe fenomeen soos die
wyse man, die gryse moeder wat 'n kollektiewe onderbewustelike universele beeldvomende refleksie is by
alle kulture (Bullock 1988). In die Batswana-kultuur is die ideale beginvon van die vestlging van die eie
kosmos op aarde die model sirkelvom as simbwl van die kosmos (Eliade 195942-43).
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die gewone funksie as ingang of toegang. Hierdie simbool is steeds nog geldig
vir die verwesters, ekonomies voorspoedige huishouding, soos deur Mkhize
(1991:13) ge'illustreer:

Wanneer swart mense verskuif en 'n huis koop in 'n

gesiene (voorheen blanke) buurt, dan word die huis eers beveilig en gesuiwer
van bose magte en slegte kragte. As inseengebaar slag hulle 'n koei om die
badimo te bedank dat hulle sukses behaal het, dat hulle gestyg het binne die
gemeenskap. Met die gebaar vra hul gelyktydig beskerming vir die huis en
bedank die voorvaders vir die voorspoed en seen (hoofstuk 3). Die hek- en
deuropeninge word beveilig, so ook die hoeke van die erf. Die optrede en
gebare is 'n bewys dat tradisie het met modeme vooruitgang versmelt (Mkhize
1991:13). Die optrede is 'n bewys dat transmissie steeds geld ten spyte van
verandering maar parergonaal kommunikeer hierdie optrede kulturele kennis,
respek, en dat tradisie geeer en onderhou word (grootliks verwestering en
globalisering).
Die siening dat die mens in 'n groot mate identifiseer met sy omgewing en sy
woning, maak die werk van 'n argitek waar tradisies saamgesmelt het
verantwoordelik, maar ook baie gekompliseerd. Die argitek is die persoon wat
die idees, wense, psigiese behoeftes, en sosiale strewe van sy klient 'n
konkrete vorm en materiele gestalte moet gee, dikwels sonder dat die persoon
dit behoorlik kon besin en verwoord, of selfs van sy dieper dryfvere en
behoeftes bewus is. Uiteindelik beteken dit dat die argitek 'n vorm gee aan die
wesenlik amorfe lewensruimte van die persoon, paar of gesin. Die toenemende
sprong na die inroep van professionele hulp by die Batswana as dit by
behuising kom dui op die verandering soos uiteengesit, maar tog word die
tradisionele, soos ingebed in die kosmologiese onderhou.
Vormgewing aan ruimte, dit is die essensie van die boukuns. Met vormgewing
en -skepping alleen is die taak van die argitek nog lank nie voltooi nie. By
sekere projekte volg dit direk uit sy opdrag dat die gebou, naas sy utilit6re en
estetiese funksies, ook as simbool moet dien. Sou die opdrag 'n kerk, of teater
of ander gemeenskapsgebou wees, sou die idees waarvoor hy 'n simbool moet
skep, voorgeskryf wees, of minstens naspeurbaar wees. By woningbou is dit,
met die individualiteit van die hedendaagse mens, nie so eenvoudig nie - omdat

daar vir bykans elke individu 'n ander verborge simboliese konnotasie aan huise
en veral sy eie huis bestaan (Nardus Conradie: persoonlike mededeling).
Heel anders is dit by die tradisionele volksboukuns.

Per definisie is die

ontwerper, bouer en gebruiker van volksgeboue dieselfde persoon of groep en
dit is ook waar by die Batswana. Die Batswana as eienaar-bouer-argitek se
taak is om te identifiseer met die sosiokulturele simboliese vorm om daaraan
gestalte te gee (hoofstuk 3, 3.2.4). Die Batswana gebruik die sirnboliese vorm
wat essensieel is ten einde binne die vasgestelde kriteria te bou; maatstawe
wat op hulle beurt die simboliek bepaal (CD, hoofstuk 5, fig. 2.6 1).

Die

beperkinge kan afhang van die beskikbaarheid van boumateriaal in die
onmiddellike omgewing. Vlach (197548) plaas ook die dominante klem op die
sosiokulturele magte wat huisvorm bepaal,
The house can be renderd in mud, stone, or thatch. The essence of
architecture is the form that is given to space.
Die aanhaling oor vorm sluit ook aan by Hallen (1985:63) se stelling oor ruirnte
wat vorm word en dat ruirnte deur vorm kommunikeer: Die betrokke ruimtelike
kommunikasie wat deur vorm afgebaken word, is ondervind met die opgrawings
te Kaditshwene (Conradie 2000a:8 fig. 6). Tydens die fisiese beweging deur
die stat wat in wyke uitgele was rondom die lekgotla en beeskraal (CD, hoofstuk
5, fig. 5.17 of fig. 4, Addendum B)(Boeyens 1998:144) was die parergonale
komrnunikatiewe aanvoeling dat dit onrneetbare kragte moes wees wat bykans
16 000 inwoners sosiokultureel kon dikteer om die argetipiese simboliese
sirkelvormige grondplan op die kruising van die 00s-wes en noord-suid as te
kon vergestalt.

Ruimtes wat deur die opgrawingsaksie blootgele is, het

kognitief gekommunikeer oor die eenvormigheid in uitleg, ideologie, en sosiale
eenheid.

Die huis as aanduiding of rigtingwyser van sosiale en kulturele

verwagtinge word saamgevat deur (Hardie 1981:6):
A house is at once a spatial and material symbol, microcosmic reflection of

social and cultural expectations.
Bogenoemde aanhaling van Hardie bevestig die siening van Mazrui dat kultuur
lense verskaf vir persepsie, asook standaarde van evaluasie, van sosiale
verwagtinge van wat goed of sleg is, of van wat mooi of lelik is. Kultuur verskaf
herkenning, eiening van identiteit (Mazrui 1980:47-48). Die boukunsvorm in die
pre-industriele tydperk was gebaseer op die huis as simbool van die eie

kosmos, as versterkende beskerming. Alle self-identiteit is ontken terwille van
eenvormigheid soos in (Hoofstuk 3 en 4) bespreek word.
Die vorige stelling maak dit duidelik dat vorm van vestiging en vorm van uitleg 'n
baie belangrike rol speel so ook vorm plasing en ruimte as balans. Dit is nie net
die vorm van die huis nie maar ook die vorm van uitleg van die stat as geheel
wat belangrik is vir die plasingsverband van die individuele woning in 'n
wyksuitleg.

Die algemene planvorm van 'n wyk of kgoro was ovaal of

sirkelvormig met die wooneenhede elk in sy eie lapa naby mekaar opgerig
(Hoofstuk 5, fig 5.17)(Conradie 2000a:3). Boeyens (1998:144), toon so 'n
wyksuitleg aan van die antieke Tswanastat, Kaditshwene. Die wyksuitleg is 'n
beeld van 'n gedeelte van die kultuurpatroon van die stam.

Die kulturele

strukturering binne die wyksverband word be'invloed deur senioriteitsbepaling
van familiegroepe rondom 'n aantal veekrale en vergaderplekke vir mans,
makgotla (Maggs l976:278; Conradie 2000a:3; Pistorius 1994[17] 2).
5.3

Konsepte van hierargiese vewantskappe, orientasie van aansig,
uitleg regs, links, agter, voor, ruimteverdeling en interaksie van
ruimte

Die vorm, die posisie van wooneenhede, en die orde van oprigting van die
wooneenhede skakel in by die Batswana se opvatting oor senioriteit. Dit bepaal
die vorm en uitleg van die wyk en die plasing van die wooneenhede (Pistonus
1984:48). Vroeer was daar min keuse van waar om te vestig in 'n statsuitleg.
Die etf is toegeken volgens status en voorrang, beide in die vestigingswyk en
stat.

Verandering na 'n demokratiese verkose administrasie gee aan die

inwoners meer vryheid in die keuse en ligging van hul ewe. Die verandering
het ook die transmissie van familiegroeperings verbreek omrede die waarde
daarvan nie meer so hoog geag word nie (Frescura 2000, onderhoud;
Addendum 6, 2.5, 2000). Die navorsing het getoon dat die konsep wat die
interne organisering van die huis aanbetref in die landelike gebiede parergonaal
nie verander het nie en ook nie die boukundige uitdrukking nie.
In die verlede was die huis sirnbool van beskerming, wat verplaas word deur die
verandering na die huis as simbool van self-identiteit (hoofstuk 3, p.56). Die
huis ondervind nie meer soos in die verlede vyandelike aanvalle nie, daarom

kan daar nuwer aantrekliker materiale wat persoonlike identiteit weerspieel en
duursamer is gebruik word.

Spirituele beskening wat nog steeds deur

transmissie volgehou word, benodig nie 'n vesting nie maar slegs volgehoue
periodieke uitvoerings van rites op plekke soos ingange, drumpels, middelpaal
en heinings of skermmure (CD, hoofstuk 5, foto's 35 en 38).
Die bydrae wat die persoonlike keuse van 'n woonerf volgens behoeftes gehad
het, het verbreking van groepsidentiteit tot gevolg gehad insluitend sosiale
eenheid (hoofstuk 3). Volgens Oliver (1975:12) was self-ekspressie van geen
belang in die Batswana-kultuur nie. Eenheid en eenvormigheid is vooropgestel
in boukuns en leefwyse. Vir die Batswana onder die invloed van die kontantekonomie en die Westerse idees van kommersiele belange en materiele
waardes, het die huis al hoe meer die simbool geword van self-identiteit, 'n
simbool wat sukses en voorspoed kognitief weerspieel (Cooper 1976:446).
Teoreties kan daar aanspraak gemaak word dat elke statsvestiging oor sy eie
vestigingspatroon beskik wat hierargiese verwantskappe en konsepte van uitleg
weerspieel.

Tradisioneel was die statsuitleg van die Batswana deur die

wykstelsel gekenmerk. Die Batswana het volgens Spear (1981:168-175) nie
altyd in groot nedersettings gewoon nie en die klem het hoofsaaklik geval op
afsplitsing van linies en die opeenvolging van leiers, deels ter verklaring van die
sosiale orde ten tye van die optekeninge van die oorleweringe gegaan
(Boeyens 1998:32).

Van Hoepen en Hoffman (1935:4-7) se argeologiese

navorsing in Noordwes word eers ongeveer dertig jaar later deur Revil Mason
hervat 1964. Revil Mason het meer gekonsentreer op die Ystertydperk nadat
hy sy klem verskuif het vanaf die Steentydperk. Revil Mason ondersoek in
totaal 6,237 Ystertydperkterreine, waaronder Kaditshwene in Noordwes en
andere insluit (Mason 1968:168). Die ru'inekompleks van die eertydse hoofsetel
van die Bahurutshe wat tydens Phatlalatsa verwoes is, word as voorbeeld vir
statsuitleg gebruik. Die rede wat aangevoer word is dat daar historiese en
argeologiese data beskikbaar is oor die Ystertydperk-statsuitleg.
Die uitleg van Kaditshwene met sy verskillende residensiele eenhede malapa
wat om 'n sentrale kern van die kgotla en beeskrale masaka uitgel6 is met wyke
dikgoro

en

geografiese

afdelings

dintlha

was

op

die

tradisionele

vestigingspatroon van die Batswana geskoei. Die foto op CD, hoofstuk 5, 2

Die ruimteverdeling van 'n statswyk in die pre-Phatlalatsa periode was
gewoonlik op die sentrale kgotla en beeskraal as manlike ruirntes ingedeel. Die
sentrale kgotla vorm die kern van die stat. Vergaderings en besluitnemings
area wat deur mans gedomineer is vind in die kern plaas. Die malapa en
huishoudelike ruimtes word gewoonlik aan die vrou toegesg. Dit is die ruimtes
waar sy kos voorberei en bedien. Vrouens is nie toegelaat in die beeskraal nie,
terwyl die agterlapa waar die vrou kos voorberei en stoor ook 'n privaat
huishoudelike gebruiksruimte is.

Vrouens is ook nie toegelaat by die

ystersmeltery en wapenvervaardiging nie. Die voorste lapa is 'n ruimte vir
interaksie - dit brei die binnenshuise ruimtes uit en dit is waar die man se kos
bedien is en waar onthale en familiekuiers plaasgevind het.
Die plasing van wonings in hierargiese verwantskapsrangorde kan parergonaal
kognitief kommunikeer met sodanige aanskouer(s) wat die historiese
agtergrond en die sosiale prosesse as ekspressiewe uitdrukking begryp (CD
hoofstuk 5, fig. 22 k). Die toeskouer wat die kultuur begryp sal onmiddellik aan
die plasing van 'n hut kan eien wat die status of verwantskapsbelang van die
betrokke inwoner is. Hardie (1981:30-31) druk dit soos volg uit:
those placed on the right-hand side or the nthla ya godimo of the kgosi will
be of superior status.
Hardie dui op die belangrikheid van die Weste, die regterkant, superieur aan
linkerkant. Die uitleg van statswyke word in drie afdelings verdeel naamlik 'n
sentrale afdeling fa gare 'n boonste afdeling ntla ya godimo of ntla kwa godimo
en 'n onderste gedeelte ntla ya tlase of kwa tlase. Die kern van die sentrale
afdeling wat ook as kgosing (naby die kaptein se woonplek) bekend staan wat
direk langs die sentrale kgotla en masaka gelee is. Hierdie grondplan (fig.4,
Boeyens 1989:208, Addendum B, fig. 2.16) is as vertrekpunt vir die navorsing
gebruik (opgrawings Kaditshwene Conradie 2000).
Die uitleg van 'n pre-industriele stat om 'n sirkelvormige statskern is organies
van aard en dui kognitief met die statuitleg of dit 'n Tswana, Sotho of
byvoorbeeld 'n Nguni vestiging kan wees. Klein verskille soos die plasing van
hutte, ingange, dakstrukture en die metode waarop die grasdakke gedek is, dui
op die kultuurverwantskap. Die plasing van vrouehutte in poligamiese huwelike
kornmunikeer verskille. Die eerste vrou se hut word links van die van die man

geplaas, terwyl die vroue wat volg aan haar linkerkant geplaas word. Die hutte
dui aan hoeveel vroue 'n man besit. Die plasing van vrouehutte maak ook
parergonaal bekend dat die man die vroue kan onderhou - en sy ekonorniese
verrnoe (Frescura 1983:38-40).
Regs is superieur aan links en word toegeskryf aan die vegtende soldaat wat
met sy regterhand en die spies die vryheid verdedigend doen (CD, hoofstuk 5,
foto 17). Die linkerhand met skildvel dien as beskerming (daarom is regs aktief
en aggressief terwyl die linkerkant passief en beskerrnend is. Die regterkant
word dus sterker en belangriker as die linkerkant geag). Die vrou se posisie in
poligamiese huwelike sal aan die man se linkerkant wees om bogenoemde
redes. Die visuele voorkoms van die aantal hutte aan die linkerkant van die
hoofhut bepaal hoeveel vrouens daar in die bepaalde vesting woon (CD,
hoofstuk 5, fig. 10).
Die voorste lapa is die sosiale lapa en die area waar gaste onthaal en ontvang
word. Gewoonlik kommunikeer die grootte van die lapa die man se posisie in
die stam en of hy 'n gesiene en suksesvolle lid van die gemeenskap is. Die
voorste lapa is ook die plek waar muurkuns aangetref word, gewoonlik in goeie
sig van die hoofingang (CD hoofstuk 5, foto 100). Muurkuns kornmunikeer
parergonaal met diegene wat die kultuur ken en het ander manipulerende
verrnoens wat bespreek word in (hoofstuk 6, p. 70-80).
Die agterste lapa is die privaat domein van die vrou waar sy kos voorberei en
graan stoor (CD, hoofstuk 5, foto 9, 10).

In die lapa kom ook sorns 'n

bediendehut voor wat dui aan hoe suksesvol die man is dat hy 'n bediende kan
bekostig. 'n Addisionele hut in die agterlapa kommunikeer dat daar 'n hubare
dogter is (CD, hoofstuk 5, fig.5). Die graansilo's word ook in die agterlapa
geplaas en vol graansilo's kornmunikeer dat die oes suksesvol was en dat die
voedsel geoes en geberg is. Gedurende die opgrawings by Kaditshwene is
graansilovoetstukke, deksels, en kleiner kleipotte waarin graan gestoor is
gevind wat bewys is dat die histories gegewe met die realiteit by die opgrawings
ooreenkom(Conradie 2000a:18 foto 22,23)(CD, Videosnit 9).
Die lapamure is 'n baie belangrike konsep vir die Batswana; dit is die
afbakening van sy gesinsruimte, die privaatruimte van sy gesin en sy skakeling
met die buiteruimte, die ruimte wat hy nie self kan orden nie, die publieke

ruimte. Die woord lapa beteken ook muur of sening of aar wat 'n sinspeling is
op die aanduiding van hoe ver sy gesin strek (CD, hoofstuk 5, fig.5, Videosnit
8). Die afbakening van die klipmure dui die gesin se afbakening aan. Let op
die pertinente aanduiding van die hoeksteenklip wat die muur stut (CD hoofstuk
5, f0t0 11).
Ek sou beweer dat die rnenslike gebruik van tuimte sosiokultureel gevorrn word.
Die ruirnte gebruik is ook uitdrukking van transmissie en verandering van
sosiale en kulturele konsepte (CD, hoofstuk 5, fig 5.17)(Boeyens 1998:144,
Addendum B). Met inagneming van die Batswana se verlede, hede en toekoms
word ge'illustreer deur die verandering van die vestigingsvorm en sy huisvorm
(hoofstuk 5, p. 42). Die bou-ekspressie van die huisvorm kan nooit ten vole
korrespondeer met die kultuurkonsepte nie omdat die parergonale bedek bly vir
die wat nie die kultuur ken nie (Frescura mededeling 2000).
Die gebruik van ruimte binne die vestiging komrnunikeer ook kognitief die
sosiokulturele verwantskap, en dit het antropoloe laat besef dat daar 'n
kognitiewe taal in die uitleg weerspieel word. Vestigingsuitleg is 'n refleksie van
sosiale hierargie, oorgeerfde vestigingspatrone, transmissie en politieke
strukture van die betrokke gerneenskap (Reid 1997:374). Kaditshwene is 'n
voorbeeld van so 'n Batswana-vestiging met die statsuitleg rondom 'n sentrale
kern, die lekgotla (Conradie 2000a:3 fig. 4). Die plasing van die hoofhut vind
plaas waar die 00s-wes-as die noord-wid-as kruis (CD, hoofstuk 5, fig. 17).
Die plasing kommunikeer dat dit die middelpunt van die individu se kosrnos is
met die binneruim of "inner sanctum". Die duidelike rigtingslyn wat die hoof-as
(00s-wes) kommunikeer, loop vanuit die hoofhut se middelpaal deur die
deuropeninge en lapa direk na die kern van die stat, die lekgotla en beeskraal
(Conradie, 2000a:3 fig. 6). 'n Monoliet of falliese simbool kommunikeer vanuit
die statskern dat dit die plek is vanwaar die kgosi, die stamhoof, die stam
toespreek.

Soms dui 'n monoliet ook die hoofmansplek in die lapa aan

(Conradie 2000a; Addendum C 3.12)(Boeyens 1998:144).
Die "Bilabial" hutgrondplan en rekonstruksie van Maggs 1974, Fig. 7, toon dat
die vorm van die lapa om die hoofhut 'n egg0 van die hutvorm is wat herhaal
word in die klipstruktuur om die lapa (Addendum C 3.3). Die herhaling versterk
die kommunikasie dat dit 'n private beskermende vesting is, simboliese idee

van 'n eie private kosmos. Die enigste deuropening van die hut en lapa word
verder beklemtoon met muurkunsdekorasie (CD, hoofstuk 5, fig 10).

Die

kognitiewe boodskap van die deuropening se orientasie is dat dit 'n direkte
simboliese as-verbinding vorm met die kern van die stat, die domein van die
man: die beeskraal, die voorvadersrusplek waar kontak moontlik is (CD,
hoofstuk 5, fig. 5 en Addendum C 3.2).
Die noord-suid-as van die vestigingsvorm van die Batswana vorm 'n simboliese
verdelingslyn tussen die voorste en agterste lapa (CD, hoofstuk 5, fig. 5). Die
voorste lapa kornrnunikeer die posisie of rang van die man in stamverband
orndat dit die plek is waar al die interaksie plaasvind. Die publieke getalle wat
daar ontvang kan word, word weerspieel deur die lapa se grootte, hoe dit
ingerig en gedekoreer is. Die vuurherd aan die linkerkant reflekteer dat dit die
area is waar die vrou die kos bedien of warm hou.

Sirnbolies is links

ondergeskik aan regs, die dominante kant waar die man eet en sosiaal verkeer.
Die regterkant komrnunikeer aggressie, sirnbool van die hand van die spies by
die vegtende soldaat, terwyl links die hand van die skildvel of ondergeskiktheid
komrnunikeer (CD, hoofstuk 5, 17).
Die agterste lapa komrnunikeer privaatheid, feminisme as die domein van die
vrou wat weerspieel word deur sirnbole soos die rnaalklip, starnpblok en
vuurmaakplek (Conradie 2000a:22-23).

Die graansilo komrnunikeer dat

landbou bedryf word, terwyl graangevulde silo's kommunikeer dat die oes
suksesvol was, hongersnood afgeweer is en dat die silo's gevul is (Conradie
2000a:18-19 foto 22, 23).

Die addisionele graanhut in die agterplaas

kornrnunikeer dat daar 'n stoorruimte gebruik word, wat ook iets van die
ekonomiese vermoe bekend rnaak (Frescura 1983:38-42).

'n Hubare jong

meisie word ook, as daar een is, gehuisves in die agterste addisionele hut waar
haar doen en late rneer privaat is (Burchell 1812; Conradie, 2000a:8 fig 6).
Die binneste intieme ruimte word deur die huis ingesluit, en die buitenste ruimte
terselfdertyd uitgesluit, rnaar die huis reflekteer iets van die "self' met 'n intieme
binnekant wat net aan vertrouelinge getoon word. Die buite publieke kant is 'n
refleksie van hoe die Batswana wil he ander rnoet hom sien, of hoe hy hornself
aan ander wil vertoon (Cooper 1976:446; Conradie 2000a:8 fig 9).

5.4

Ligging van bees- en veekrale, lekgotla, begraafplaas en plekke
waar rituele plaasvind, skakeling tussen binne en buiteruimtes,
orde en balans

Die bees- en veekraal is die domein van die man, gelee aangrensend aan die
lekgotla, wat die vergader- en besluitneming plaasvind en die kern van die stat
vorm (CD, hoofstuk 5, fig. 5.17)(Boeyens 1998:144).

Die grootte van die

beeskraal kommunikeer vermoe, mag en status. Beeste is die basis van die
familie se rykdom, die primkre bron van kleding, voedsel en 'n vitale bron van
kommunikasie met die spirituele wkreld (Boeyens 1993:3). Beeste word deur
die mans hanteer en jong seuns begin hul loopbaan as veewagters, eers as
bok- en skaapwagters, en na inisiasie as beeswagters vir die familie se beeste.
Hulle maak kleimodelle van hul beeste en ken elkeen op die naam.

By

huwelike word beeste as prys vir die bruid aan haar familie betaal of soos die
Motswana man dit vertolk om die b ~ i se
d ouers se guns te wen. Die gesegde
lui dat die kinders deur die bees gebore word. Kinders wat gebore word uit die
huwelik is die kinders van die man wie se familie vir die beeste betaal het (Van
der Wateren 1988:47). 'n Man wat baie bees besit, het status en aansien, kan
baie vrouens trou en 'n groot familie onderhou wat weer vir hom baie rykdom
kan bring.
Die Batswana-mans word gewoonlik in die beeskraal begrawe as simbool van
eerbetoon en van hul nering gedurende hulle lewe. Die rituele van skakeling
met die onderw&reld vind ook hier plaas. Vrouens word agter die huis begrawe
waar haar daaglikse aktiwiteit plaasgevind het. Hierdeur word 'n voortsetting
van daaglikse aktiwiteit na die dood verseker (Reid 1997:373-374; Van der
Wateren 1988:147).

Dis 'n belangrike skakel met die voorvadergeeste wat

voorspoed en seen besorg vir die gemeenskap. Volgens van der Wateren
(1986:148) verloor gestotwenes nie hulle karaktereienskappe en status na die
dood nie. Die gestotwene beklee in die doderyk dieselfde posisie as wat hy in
die daaglikse lewe geniet het. In die praktyk kom dit daarop neer dat elke gesin
onder die toesig van sy betrokke gesinshoof staan.

Voorvaderverering is

beperk tot die mense wat in lewe aan die mense vetwant was (Hardie
19811162-163).

Die kaptein se voorvaders word ook deur die stam geeer want hy is die
bemiddelaar vir die stam en sal binnekort 'n stamvoorouer wees (Hardie
1981:162-163) (Van der Wateren 1986:147). Die voorouers word geeer omdat
op hulle vertrou word om die starn se landerye vrugbaar te maak, voor te gaan
in die reenrnaakseremonie, krisis en epidemies te verhoed en af te weer
(Hardie 1981:I
63-164)(Frescura l999:27).
Tydens navorsing is bevind dat die ruimteverdeling in binneruimtes en
buiteruimtes kommunikeer volgens 'n sosiokultureel gedikteerde styl. Kognitief
gee dit te kenne dat dit 'nstat is wat die Batswana-tradisie onderhou. Die sty1
kommunikeer dat vorm 'n belangrike en sensitiewe rneganisme is om die
boukultuur en verskynsels te verstaan en te katalogiseer, so ook die ruimte en
ruimte werking. Styl hou dus nie net die visuele transmissie van boukunsvorms
in nie, dit kommunikeer ook kultuurwaardes, tegnologie en die metode wat
gebruik word om die bou-elemente en nuwe industriele materiale te inkorporeer
in 'n lokale styl.

Deur tegnologie en nuwe bournateriale word daar

gekornmunikeer dat daar nie 'n nuwe wiel ontwerp hoef te word nie. Slegs die
belangrikste funksionele veranderings en aanpassings wat as gevolg van
transmissie en verandering ingetree het soos nuwe materiale en tegnologie
hoef geakkommodeer te word (Frescura 2001:74)(CD, hoofstuk 5, foto 96, 100).
Die boukuns as beskermende kosmos was verbind tot eenvormigheid as ideale
simboliese vorm wat gelykskakeling en eenheid kommunikeer.

Cooper

(1Q76:446)beweer die volgende:
. Primitive man sees his dwelling as symbolic of the universe with himself,

like God, at its centre. Modern man apparently sees his dwelling as
symbolic of the 'self.
Die aanhaling van Cooper sluit aan by die konsep dat alle mense hulself in 'n
vorm of simbool vergestalt wat vir horn van betekenis is, soos die huis vir die
Batswana. Die huis is vir die inwoner sigbaar en definieerbaar soos die liggaam
wat die intieme beskerm. Net soos die binneste ruimte van die huis ruimte
insluit so sluit dit die buitenste ruimte uit. Die huis reflekteer iets van die "selY,
die intieme binneste wat net aan vertrouelinge getoon word. Die buitekant, die
publieke kant is 'n aanduiding van hoe die inwoner homself sien, of dit wat hy
verkies om aan ander te vertoon (Cooper 1976:446).

Die statuitleg van Basiamisi Motsosi, 45 jaar oud en haar dogter Madira wat
staan voor die ingangsopening van haar statuitleg in Motsweu noordwes van
Zeerust (Addendum B statuitleg fig. 10, foto's 18, 19, 22) is 'n goeie voorbeeld.
Die toetrede van die hoofingang word

beklemtoon deur twee kort

pilaarverdikkings wat die hooflapa se muuringang vorm (foto 18) (die
oorspronklike uitleg van hut nommer 1 op foto 18 soortgelyk aan (fig 7) Maggs
1974 uit Frescura 1998: 54).

Die uitleg toon die ruimtelike indeling se

verwantskap en balans van plasing van hut en malapa soos op (CD, hoofstuk 5,
foto 9). Die hut se plasing soos in Basiamisi se geval is in die middel van die
twee malapa-lobbe geplaas. Die plasing getuig van sosiokultureel-bepaalde
uitleg, en met die ontwikkeling van die stat word die uitleg nog steeds
gerespekteer - waarvan die lapamuurtjie tussen Basiamisi en haar dogter
Madira getuig. Deur transmissie en verandering is daar 'n herinterpretasie van
die statruimtes gedoen en dit word parergonaal-kognitief bekend gernaak aan
diegene wat die Batswana-tradisie ken. Die voorlapa skermuur van die ouma
se hut dien met herevaluasie as funksionele ruimte afbakenings-aanduiding,
wat ruimtelike aaneenskakeling laat vloei en tog afsluit.
Die visuele waarneming van industriele materiaaltoevoeging of inkorporering
toon Westerse invloed maar navorser wil saam met Reid, Lane, Segobye,
Borjeson, Mathibidi en Sekgarametso (in Reid 1997:370-372) stem dat daar nie
net gefokus moet word op materiaal- en vorm verandering nie. Dit is die
ruimtelike beplanning en die leefwyse daarbinne met harmonie, orde en balans
wat kognitief parergonaal bekend maak dat transmissie onderhou word. Dit is
ook waarneembaar in die herinterpretering ruimtelike beplanning van
integrering van binne- en buiteruimtes in die statsuitleg van Basiamisi (fig. 10).
Die statsuitleg op (fig. 10) toon transmissie en verandering in ruimte evaluering,
ruimte afsluiting van elke hutmalapa en tog ook visuele aan- eenskakeling en
ruimtelike vloei.
Daar moet eerstens gelet word op transmissie (soos Reid dit uitdruk:
"continuities")(l997:374). Ek het eerstens gepoog om vas te stel hoe onderhou

die stat die uitdrukking van transmissie en verandering en tweedens gekyk na
hoe die verandering parergonaal met insig en respek raakgesien kan word en
nie bloot gesien word as Westerse invloed en bekendstelling van nuwe

stylvorme nie. Daar is ook gevind dat in die Afrika-konteks nie alleen Westerse
invloede is wat gekonseptualiseer en hul eie gemaak is nie maar ook verskeie
sosiale en politieke invloede en simboolwaardes wat by hulle bestaandes
gevoeg is (om maar net een te noem

- die

~hristenska~,
wat hulle by hulle

bestaande Badimo- en totemverband moes voeg).
Die stat van Basiamisi met die variasie in vorm, boumetode en materiaalgebruik
verteenwoordig ook die idee van Lyons (1997 in Reid 1997:372) naamlik:
Equally, as recent theoretical appraisals have highlighted, changes in
material culture are induced only by simple external imposition of new
styles and materials. Instead, such changes are more generally the
product of a dialectical relationship between the donor and recipient
communities involvingwmplex processes of selection of recontextualization
of meanings and forms.
Die mening van Lyons (1996:351-367) is vir my aanvaarbaar maar ek sou wou
byvoeg dat die betekenis van vorm in die Westerse konteks heel anders
benader word as in die Afrika-konteks. Die klem moet nie val op net nuwe
vorrns wat bygevoeg is met transmissie en verandering nie maar om meer
noukeurig na verskeie elemente te kyk in elke situasie. Meer aandag moet
geskenk word aan die deurlopendheid van sty1 en die bydrae wat die
gemeenskap daartoe maak. Die rondspring van v o n tot vorm en aan die
impak van nuwe vormbekendstelling deur buitestanders en invloede is nie
noodwendig transmissie en verandering nie.
'n Vergelyking van die opgrawingsblootlegging van hutuitleg en -plasing in die
malapa en die rekonstruksie daawan (fig. 6 en fig 4711Q) in Frescura
(2000:156-158) staaf die aanhaling van Reid. Reid beweer dat transmissie
gepaard gaan met die herkontekstualisering van vorm en betekenis.

Die

verandering van materiaal en boumetodes laat die vorm ook visueel verander
terwyl die parergonale simboolwaarde dieselfde bly. Die vergelyking toon dat
die pre-Phatlalatsa uitleg van ruimte en ruimte beplanning nog steeds geld. Die
feit kan bewys word as daar na die statuitleg en omstreke gekyk word.
In die stat van Basiamisi Motsosi (fig lo), staan die sentrale lapa as oop ruimte
dinamies en fokaal as hooflapa ten opsigte van plasing (Addendum B). Die
plasing is regoor die ingang en daar is skakeling met die ander lapas. Die
malapa-mure sluit ruimte af, en tog sluit dit ruimte in deur die vloei en
wisselwerking van positiewe en negatiewe ruimtes. Die orde en harmonie wat

geskep word is vir die Batswana belangrik. Daarmee word slegte magte en
kragte afgeweer en nie die kans gegun om in te dring nie. Buite die lapa het die
Batswana geen beheer nie maar binne bewaar hy die harmonie deur rituele
beveiliging en periodieke geloofaksies - veral by die ingange, grensheinings en
hoeke (soos bespreek in hoofstuk 3).
In die stat van Basiamisi was geen muurkuns nie en tog het die klem op die
hoofhut regoor die ingangsopening geval wat geaksentueer word met kort
bonkige pilaaragtige vorms weerskante van die ingangsopening. Die orde en
afbakening waarmee die huishoudelike aktiwiteite gereguleer en gerespekteer
word is opvallend. Die agterlapa, 'n privaatlapa vir die vrou, word nog steeds
gebruik vir kosvoorbereiding.

Die ouma se hut dien as stoorplek vir die

kookpotte en kosvoorraad. Die hoofhutplasing het die sentrale punt gevorm
vanwaar die vloei van malapa-ruimtes begin en die oog lei met 'n wisseiwerking
tussen die malapa-ruimtes en vorm van die boukuns.

In die boukuns is

transmissie en verandering ook merkbaar in die vorm, boumetode en
materiaalgebruik en -0ntwikkeling vanaf die silinder met kegeldak, na die
vierkant met piramidedak en die reghoek met wolwehoekdak soos bespreek in
(hoofstuk 5).

... it is the dominant emphasis on the cultural forces in shaping the house
form and not the skills or methods used to build the house:
Die feite is sigbaar in die sosiokulturele diktering van die boukuns van die
Batswana in vorm, uitleg, mimtefunksionering en afsluiting van die buitewimtes
van die uitleg, soos Hardie (1981:5) dit stel oor die Batswana se eie kosmos op
aarde, afgesluit van die buiteruimtes waaroor hy geen beheer het nie:
What finely decided the form of the dwelling and moulds the spaces and
their relationships is the vision people have of the ideal life (Hardie 1981: 5)
Dit dien bygevoeg te word dat hulle geloof, kosmografie, kosmologie,
familiestrukture, sosiale strukture, manier van brood verdien alles bydra tot die
vorm waarin die Batswana sy lewe gaan slyt.

Basiamisi se statuitleg is 'n

voorbeeld van transmissie en verandering oor vier geslagte heen (Addenda,
foto's 1, 3 en fig. 10). In Basiamisi se stat is elke afsonderlike ontwikkeling as
eenheid op die sosiokultureel-gedikteerde grondplan uitgel6. Die uitleg toon
inagneming van die ander vormplasings sodat koppeling en wisselwerking en
harmonie met die res van die uitleg bewerkstellig is. Die reghoekige uitleg met

sy ruim voorlapa funksioneer soos 'n sentrale vergaderplek vir sosiale verkeer
en dra by tot orde in die hierargiese gebruiksruimtes. Die plasing van die
deuropeninge na die lapas en die wisselwerking van die ruimtes gee tog
eenheid van vloei, wat alles dui op orde en geordendheid.
Die kognitiewe taal van die statuitleg is 'n bevestiging dat transmissie en
verandering parergonaal en visueel kommunikeer en met herevaluering
onderhou word en dat die Batswana manier van doen geeer word. Ek stem
saam met Vogel (1983328) wat die stelling maak dat daar twee uitstaande
kenmerke is by die Pedi-boukunsuitleg soos die volgende waarby die Batswana
gevoeg kan word naamlik:

... order and system is a distinct feature of the internal arrangement and
compartmentalisation of the architectural unit, as well as the structural and
aesthetic distinctions and boundaries of space separating the homestead
from the surroundings. Secondly, there is a 'structural vocabulary' of
building method which allows the Pedi to erect a homestead within the
architectural order.
Die stelling kan net so goed op die Batswana toegepas word as na die
struktuur-formulering van hul boukuns gekyk word.
5.5

Konsep van muurkuns, die simboliek en die kognitiewe taal daarvan

Die bespreking van die simboliek en kognitiewe taal van muurkuns volg in
hoofstuk 6.
Volgens Viollet-le-Duc (1859; heruitg.1995) kan daar parallelle tussen taal en
boukuns getrek word, naamlik dat beide dissiplines ryk is aan simboliek
(hoofstuk 3.4), dat beide 'n basiese woordeskat van uitdrukking bevat en dat
beide onderworpe is aan 'n sekere stel gramrnatikale reels (Frescura 2000,
onderhoud, Addendum B 2, 2.2).

In die boukuns heg die publiek sekere

waardes aan die organisering van ruimtes, en 'n sekere sosiale status word aan
sekere ruimtes geheg, soos byvoorbeeld voorste of agterste lapa. Boukuns as
'n bou-uitdrukking kan met ongesproke taal vergelyk word, omdat dit bestaan uit
materiaal en ruimtelike elemente wat ryklik bedeel is met 'n kontekstuele
simbologie, en waarvan die verwantskappe georden word deur gramrnatikale
reels (hoofstuk 4, p. 37). Die rede wat aangevoer kan word waarom bou- en
muurkuns vergelyk kan word met 'n ongesproke taal word gevind daarin dat sy
elemente, teksture, detail, vorm en ruimtes gelees en ge'interpreteer kan word

as 'n reeks tekste wat elk sy betekenis in sy eie verwantskap het en georden
word soos die taal, rnaar deur sosiokulturele diktering..
Deel van die bydrae in die konteks van hierdie studie moet dus ook gesien word
in die bree konteks van landelike vestiging met sy vestigingspatroon en
boukuns - wat gesien kan word as 'n "teks" met 'n rykdorn van informasie oor
die inwoners se sosiokulturele waardes, ekonorniese aktiwiteite, morele
waardes, materiele omgewing en die tegnologiese kultuur van sy skeppers. Die
sigbare het ook 'n hoeveelheid onsigbare parergonale inligting wat vergelyk kan
word met leerntes en pouses in 'n teks. Dit is sorns die inligting wat weggelaat
word wat juis die sterkste stelling maak, soms onbewus (en waar 'n parergonale
"lees" van die 'Yeks" dus besonder vrugbaar is). Die verering en onderhouding
van tradisie wat deur die geordende pre-industriele boukuns en muurkuns
weerspieel word, versterk die sosiale bande en skep 'n gevoel van
samehorigheid en kulturele trots soos ook in hoofstuk 5 bespreek word.
Die sirnboliese waarde van vorm, die vermoe van tekstuur om die vorm te
versterk, veral in die muurkuns met die hulp van lig en ligwerking, dra by tot die
uniekheid van muurkuns om ingange en publieke ruimtes met vorm, ritrne,
dirnensie, tekstuur en kleur te beklemtoon. Vermyding van teksture, kleur en
dekorasie kan afbakening van private ruimtes negeer of onderbeklerntoon soos
in die geval van die privaatlapa wat verkieslik privaat moet bly (Conradie
2001b).
Tswana bou- en muurkuns, wat onlosrnaaklik verbonde is, kan gesien word as
'n kognitiewe taal (Hall 1959:70-119), 'n kornmunikasiesirnbool met visuele
komrnunikatiewe eienskappe maar ook

'n

parergonale onderliggende

versluierde werklikheid wat parergonaal bekend gemaak word.

Hierdie

uitsonderiike vonnlike eienskappe van Tswana bou- en muurkuns is ge'integreer
met mekaar en vanuit 'n spesifieke perspektief waarvolgens dit gekonstrueer is,
lees dit soos 'n teks met 'n spesiale inhoud, 'n inhoud met veelvoudige waardes
gesternpel (Cloete 1964:16), wat beskik oor sosiokulturele en parergonale
inligting vir die wat die 'Yaal" ken. Beide bou- en muurkuns word gekonstrueer
deur 'n bepaalde raamwerk vanuit 'n bepaalde oogpunt met elemente soos
ritrne, vorm, kleur, ruimtes, klank, lyn, tekstuur, sintaksis, nuanse en ander

vormtaalelemente wat "gelees" en "ge'interpreteer" kan word as reekse
kognitiewe boodskappe, 'n teks met eie kontekstuele inhoud en betekenis.
Aansluitend by die multiwaarde van taal (Cloete 1984:16) kan boukuns en
muurkunselemente soos volg vergestalt word. Grond is die medium waaruit hul
leef as agrariese pastoraliste (landbouers en veeboere), hulle boumedium en
die plek waar hul hulle voo~aders,badimo, ter ruste I& Grond, 'n fisiese maar
ook parergonale medium, gelaai met betekenis en simboliek, is vir die
Batswana 'n waardevolle besitting. Rapoport (1977:346) en die strukturalis
Derrida (1998, onderhoud) spreek die mening uit dat grond die medium is
waarmee die Batswana die visuele seine van sy fisiese resultate van bouaktiwiteite vergestalt, dat dit in wese 'n visuele kommunikatiewe medium vorm,
'n refleksie van die Batswana se waardesisteme, sy simboliek, ideologie, geloof,
wat 'n verwantskap is tussen fisiese en kulturele elemente, wat riglyne is van
optrede, alles vir diegene wat die kultuur ken en verstaan.
Die optrede van die mens om sy self in die begrip huis te vergestalt, maak van
die begrip meer as 'n lewenskuns, dit word 'n uitdrukking van meer as
kosmologiese en kosmografiese ruimte wat geleef word dit word die mens
"selt".
The house therefore nicely reflects how man sees himself, as viewed from
within and revealed only to those intimates who are invited inside, and a
public exterior (the persona or mask, in Jungian terms) or the "self" that we
choose to display to others (Eliade 1959:57).
Die huis as simbool, aanvanklik simbool van fortifikasie, 'n vesting van
beskerming en tans as simbool van die "self". Die kommunikatiewe vermoe van
die simbool van die "self' het visuele en ook parergonale vermoens.
kommunikatiewe vermoe strek wyd

- dit betrek die tipe woonbuurt

ekonomiese waarde, sty1 van woonhuis en omheining.

Die

omgewing

Aantrede tot

eiendomvooraansig van die huis, venstergrootte, voordeur, motorhuise, tipe dak
en so meer. Die eienaar se kleredrag sty1 van bykomstighede en motor tipe, dit
definieer identiteit, spel individualisme en kommunikeer kognitief met die
aanskouer. Parergonaal kommunikeer die huis van die bewoner 'n vermenging
en herevaluering van kulturele waardes in 'n strewe na opheffing en selfidentiteit, en dus 'n bewys dat transmissie van die "self wat vroeer genegeer
was tot groepeenheid en die huis as fortifikasie van vesting verander het en

herevaluering ondergaan het tot parergonale kornrnunikasierniddele as deel van
bou- en rnuurkuns.
5.6

Gevolgtrekking

Die konsep wat die vestigingsuitleg bepaal en die gebruik van ruimte en
ruimtewerking het herevaluasie en herinterpretasie ondergaan, maar die
beheerde gebruik van ruirnte bestaan nog parergonaal. Die konsep van huis as
beskermde fortifikasie het verander na die konsep van die huis as simbool van
self-identiteit, soos ook in hoofstuk 6 word met die bou- en rnuurkuns.
Die sosiokulturele diktering van die bou-konsep simbolisme, argitektuursvorm
en tegnologie het verander en daarmee saarn die verandering in sosiokulturele
bandvorming en verstewiging soos die bou-aksie en rnuurkuns. Die hergebruik
van bournateriale behou in 'n mate kontinu'iteit, rnaar nuwe tegnologie en
waardes noodsaak verandering en herevaluering in bou- en rnuurkuns.

HOOFSTUK 6
BATSWANA-MUURKUNS: ANALISE EN INTERPRETASIE
Vooraf
Die aandag word gevra vir 'n sterker visuele meelewing van die muurkuns in
hierdie hoofstuk. Die visuele beelde vestig by die leser ter illustrasie van die
transmissie en verandering. Taal kan nie hieraan soveel reg laat geskied as
die irnpak van die visuele beeld nie.
6.1

Batswana-muurkuns as deel van boukuns binne 'n Afrosentriese
raamwerk

Die sentrale fokus op muurkuns dateer uit die kinderjare van die navorser in
die tuislandgebied van die Pilanesberg-omgewing as deel van die daaglikse
lewe as opgroeiende kind (kyk rnuurkunsvindplekke)(CD, hoofstuk 5, fig.1 5).
Die mees fassinerende effek was die verandering van lig en ligwerking op die
letema-ontwerpuitvoering.

Die kaleidoskopiese gevoel soos die wisseling

tussen linker- en regterbrein met die oggendson wat die ontwerpe laat lewe
met diep skaduteksture en ligvlakke op die muurkunsontwerpe.

Die

wisselende letema-ontwerp en tekstuur het soos ploegvore op die landerye
gelyk, met nuanserende wisseling in tekstuur, vorm en vlak, wat deur die
lynwerk van letema sensitief ingegraveer is tot 'n ryke tekstuuwisseling van
lig- en skaduspeling (CD, hoofstuk 6, foto's a, b, c, d, e, f g).
Muurkuns, wat onlosmaaklik verbonde is aan die rnuuwand met die
uitvoering daawan, laat die vraag ontstaan, is rnuurkuns 'n kunsvorm? Die
Collins dictionary of the English language (Hanks 1983) definieer die wood
kunsskeppings as volg:
The creation of works of beauty or other special significance, imaginative
skill as applied to representations of the natural world or figments of the
imagination the product of mans creative activities
Die drie begrippe in Hanks (1983) is vaag en kan nie algerneen op kuns
toegepas word nie. Die definisie skiet ook ietwat te kort as dit toegepas sou
word op kunsuitinge soos Ducharnp se "ready-mades" of Christo's se

"wrappings" of op "Muurkuns" (Lucie-Smith 1977:34 en 177). Die definisies
skiet tekort en laat nie duidelikheid aangaande die begrip kuns nie.
Volgens Sullinger (1979: 64-65) kan 'n stelling soos "this is a work of art"
beteken dit is 'n beskrywing van 'n kunswerk wat aan 'n bree kategorie van
kunste behoort of dit kan ook evaluerend gebruik word. Die kriteria om iets as
kuns te klassifiseer word gebaseer op die idee van skoonheid en smaak. Hier
teenoor waarsku Martin en Jacobs (1974:54) dat geen enkele definisie oor
kuns, van die baie wat al voorgestel is, universeel aanvaar word nie. Daarom
probeer hul slegs enkele kriteria daarstel waarvolgens 'n kunswerk
ge'identifiseer kan word.

Een van die kriteria wat ook hier geld is dat 'n

kunswerk mensgemaak moet wees. 'n Persoonlike mening sou wees dat
hierdie aspek op die inhoudelike vlak van die kunswerk 16, en verdere
identifikasie van 'n kunswerk as kunswerk kan we1 gedoen word met behulp
van blote perseptuele waameming waarin die artistiek-verantwoorde
vorrngewing die belangrike rol speel.
Voordat tot die kriteria van evaluasie oorgegaan word van die muurkuns is dit
nodig om van die belangrikste verskille tussen die Westerse en Afrikakontekste rondom die begrip kuns te begryp. Die kunstenaar of skepper in die
Afrika-konteks word gesien as 'n tussenganger en geen hoe premie word
geplaas op individualiteit nie en volg gewoonlik die norrnatiewe en
voorgeskrewe konvensies (Anderson 1979:8). Mazrui (1980:47) beweer dat
'n kunswerk nie inisieel geskep word as bemarkbare kommoditeit nie maar
bepaal word deur funksionele eienskappe en vereistes wat weer parergonaal
bepaal word deur tradisie en sosiokulturele konsensus.
Bevindinge tydens die navorsing is dat Afrika-kuns meer onderworpe aan
basiese tydlose stilistiese en dekoratiewe norme is en nie soseer gedryf word
deur vernuwing nie. Dit is ook onlosmaaklik deel van die rituele konteks van
gebruik wat alles deel vorm van 'n uitdrukking van sosiokulturele en etniese
norme. Die parergonale is ook hier ter sprake ten opsigte van die kognitiewe
taal, manipulatiewe venoe, simboliek, funksionaliteit en kosmografiese en
kosmologiese onderhouding (soos bespreek in hoofstuk 4).
Die kunswerk bestaan selde uit direkte verteenwoordiging, want gewoonlik is
dit gestileer, meer ikonies of parergonaal van aard en omvat sekere

intellektuele konsepte en sirnbole. Die rnateriale wat gebruik word het hulle
eie krag en betekenis en word vir 'n spesifieke parergonale doel en rituele
uitvoering gebruik. Die duursaarnheid van die kunswerk soos die rnuurkuns is
nie vir die Afrika kultuur van belang nie aangesien dit wat tel slegs die
skeppingsuitdrukking is, wat 'n parergonale rituele gebedsaksie en 'n
sirnboliese onderhouding van die kosrnografie is.

Die stelling word

geillustreer deur die rnuurkuns wat 'n periodieke sikliese herhalende uitvoering
is.
Verskeie van die kunstenaars wie se rnening is gevra oor die kort lewensduur
en verganklikheid van die rnuurkuns - wat vir hulle glad nie belangrik was nie.
Die reaksie op genoernde vraag was dat hulle die voorreg en geleentheid kry
om na die oestyd weer dankie te sB deur 'n nuwe rnuurkunspaneeluitvoering.
Die periodieke hemuwing van rnuurkuns bied die uitvoerder kans tot die
rituele gebedsuitvoering met nuwe fasette en versterking van geloofrnaak vir
voorspoed, seen en reen. Die kognitiewe taal van so 'n muurkunsuitvoering is
dus vir die wat die kultuur ken 'n teken as sirnbool dat die Batswana-kultuur
geeer en dat hul kosrnologie en kosrnografie onderhou word (CD, hoofstuk 6,
foto 1). Die onderwerpe word by die analise van die rnuurkunspanele later in
die hoofstuk bespreek.
Daagliks is daar blootstelling aan estetiese beoordeling van kuns deur
kunshistoriese en ander rolspelers in Westerse estetika; vir hulle is dikwels
die srnaak en vooropgestelde idees van die aanskouer en die sosiale groep
waaraan die aanskouer behoort belangrik (Derrida 1998). Derrida se gevoel
is dat daar geen definitiewe antwoord is op die vraagstuk nie. Die veld van
estetika is steeds in sy kinderskoene en dit stel eindelose rnoontlikhede aan
die navorser in die veld van kunsfilosofie. In die veld gernoeid met Afrikakuns en rnuurkuns rnoet Westerse estetiese beginsels herdefinieer word om
op Afrika-kuns toe te pas, rnaar by alle estetiese beoordeling bly Westerse
waardes tog betrokke. Die rede wat hy aanvoer is dat die Westerling nie kan
wegkorn van sy Westerse agtergrond waarin hy opgegroei het met 'n
Westerse raarnwerk waardeur hy die w6reld beleef en beoordeel nie
(onderhoud 1998 met prof Derrida, PU vir CHO).

Teenstellend is Westerse kuns op soek na nuwe en meer innoverende vorme
sedert veral die Renaissance en word kunswerke meestal vir 'n spesifieke
plek, omgewing of doel geskep.

Die skepping gebeur gewoonlik in 'n

bemarkbare formaat gerig op die popul6re mark of "high elite" kunsmark.
lndividualiteit geniet 'n baie hoe prioriteit en die kunstenaar word steeds
gesien as 'n begaafde persoon, 'n "genius at work". Westerse kuns kan in
baie goed-onderskeibare kategoriee ingedeel word byvoorbeeld die skone
kunste, beeldhou, skilder, grafies, rnusiek en argitektuur.

Die tegniese

uitvoering en materiaalgebruik is dikwels meer belangrik as die interne
betekenis en krag van die materiale self - wat 'n groot kontras vorm met die
van die Afrika-kultuur. Die simboliese krag van 'n medium soos grond, gelaai
met simboliek, is by die Afrika-kultuur van kardinale belang want dit vorm deel
van die parergonale dimensie wat die kognitiewe taal van die uitvoering
orngewe.

Selfs die beesmismengsel toegevoeg as dramiddel in die

verfpigment vorm deel van die parergonale medium, en daarby is dit so dat
bees geassosieer word met die geesteskrag in die geesteswereld omdat die
voo~adersin die beeskraal tot ruste gel6 word. (Die insig in die feite dateer
uit navorser se kinderdae in die tuislandgebied van Pilanesberg, toe baie vrae
aan die vroue gestel is tydens muurkunsuitvoering.)
'n Suiwer formalistiese benadering soos van die modernis Roger Fry het tot
die persepsie gelei dat Afrika-kuns nie sinteties en formeel beskou kan word
nie, en dat dit die pmduk is van 'n primitiewe en minder ontwikkelde menslike
spesie duidelik wys dat hy nooit ooweeg het of "art-as-art" in die Afrikakonteks kan inpas nie. Hy het bloot aangeneem dat die vroeg-twintigsteeeuse benaderings en norme universeel aanwendbaar is (volgens Fry in
Thompson 1971 374-381).

In teenstelling met die formalistiese en

strukturalistiese benadering is die funksionele benadering van Radcliff Brown
waar hy die kuns objek alleenlik beskou vanuit die funksionele sosiale konteks
meer relevant. Die primere funksie van kuns, volgens Radcliff Brown is om
die sosiokulturele kontinuiteit te bewerkstellig in 'n etniese Afrikagroepsuitbeelding en alle individualiteit te negeer (Radcliff Brown in Anderson
1979:27). Navorser stem saam met Hardie (1981:B-12) dat die kunsobjek in

die Afrika-konteks gebruik word vir sosiale kommentaar, funksionaliteit, rituele
gebruik, kognitiewe taal of as metode om sosiale eenheid te bewerkstellig.
Amstrong (1975:81) formuleer 'n teorie wat hy "affecting presence" noem
waarin hy poog om 'n universele raamwerk te skep om alle kulture te
akkommodeer, terwyl hy ruimte skep vir essensiele verskille en estetiese
voorkeure. Volgens Amstrong I6 die krag van die objek primer in sy "affecting
capacity". 'n Goeie voorbeeld van wat Amstrong hier bedoel is die Yorubamasker vir rituele gebruik en muurkuns vir rituele gebed of sosiale
kommentaar. Muurkuns sal byvoorbeeld nie dieselfde reaksie en kognitiewe
taal besig vir diegene wat nie die kultuur of die sosiokulturele konteks ken nie.
Die aanskouer sal slegs 'n sekere mate van parergonale energie of krag
ervaar wat die wese van die muurkuns se tessaleringsritme weerspieel. Teen
hierdie inleidende agtergrond moet die muurkuns meebelewe word in die
konteks van die Batswana se sosiokulturele agtergrond.
6.2

Historiese oorsig

Afrika se boukuns word geassosieer met die tradisie van muurkuns wat reeds
aangeteken is deur reisigers en sendelinge soos Burchell (1812) tydens sy
besoek aan "Serrakutu" in Dithakong. "Serrakutu" se jonger vrou het haar
werke ten toon gestel waarrnee sy baie tevrede was, berig Burchell
(1953:134).
They were the figures of several animals, rudely drawn, with a paint of
white earth against the front wall of the house.
Campbell se besoek volg 'n jaar later aan "Serrakutu" se huis en beskou die
muurkuns deur sy jong vrou as rowwe of onafgewerkte afbeeldinge van diere,
wat 'n sekere verwantskap met Boesman-grotskildering toon (Stow 1905:44)
waarin hy ook voel dat daar moontlik in die voorgeslagte Goya-bloed kon vloei
(Fransen 1981:221). Dieselfde mening word gedeel deur Maritz (1976:208209). Sewe jaar later 18 Campbell besoek af by Kaditshwene (CD, hoofstuk 6,
fig. I ) , 'n Hurutshe-stat noord van die huidige Zeerust (fig. 1 artikel Conradie
2000). Hy beskryf die muurkunspaneel op die hoofmanshut soos volg;
very rough representations of the camelopard (giraffe), rhinoceros,
elephant, lion tiger and steinbuck, which Sarrakutu's wife had drawn on
the clay wall with white and black paint (Campbell 1815 151).

Campbell besoek die hoofmanshut en vind die muurdekorasies aantreklik en
skets dit in sy dagboek (Campbell 1820). Kaditshwene is dus uniek in die
opsig dat dit een van die min Ystertydperknedersettings in Noordwes is
waaroor daar skriftelike dokumentasie en illustrasie van bykans twee eeue
gelede bestaan (CD, hoofstuk 6, fig.lla).

Campbell maak die volgende

opmerking oor die muurkuns:
neatly finished; The wall was painted yellow and ornamented with figures
of shields, elephants, camel'opards, etc. It was also adorned with a neat
cornice or border painted of a red d o u r .

6.2.1 Die genoemde parafrasering deur Campbell en Burchell kan dien as die
eerste skriftelike getuienis van muurkuns wat deur vroue gedoen is.
Die vereenvoudiging van die muurkunsontwerpe met stilering sonder
detail kom vandag nog voor soos dit deur transmissie moontlik gemaak
is. Verandering van muuroppervlaktes en nuwe boumateriale soos
sink- en sementmure het ook die muurkunstegniek laat verander.
Verandering en ontwikkeling het dus sigbaar plaasgevind om tred te
hou met nuwe materiale en tegnologie vanaf die pre-Phatlalatsa na die
post-Phatlalatsa boukuns.
6.2.2 Die Batswana het die primere of hoofmuurkunsontwerp dikwels gevul
met sekondere letemai-patrone met parallelle groewe, groewe wat in
sagte klei met die vingers, stokkie of met die punte van 'n tafelvurk se
tande gegraveer is in die nat klei teen die hutmuur (Vogel 1983:129).
Die volgende foto's toon oorspronklike letemadokumentasie deur
navorser (CD hoofstuk 6, foto's 1 - 5). Die letema-ontwerpe het hul eie
unieke karakter met wisselende lig en skaduvlakke veroorsaak deur die
letema-tekstuur van lig-en-ligwerking soos kinetiese kuns (Fransen
1981:221). Ten spyte van die min of geen dokumentasie oor muurkuns
lewer Stow (1905:44) se Bakwena-ontwerpe uit Noordwes 'n
waardevolle bydrae tot die historiese getuienis van Batswana muurkuns
(CD hoofstuk 6 fig. 7, 8).

-

Letema: Ole ronsep is afgelen van d ~ e
slamwowd temallerna ploeg, gmnd bewerk. krap volgens Matumo.
outeur van die Setswana EnglishSetswana D~dionary(1993:49). Die mening van Verme~lenemeritus
professorin Afn&atale,slrwk ook met Matumo se mentng

6.2.3 Die natuurlike pigment wat gebruik was vir muurkuns van oker, swart,
wit en rooi met 'n hele reeks van natuurlike grondkleure in tinte en
skakerings. Die gekleurde pigment is gemeng met wit kalk om tinte te
kry en swart in die vorm van houtskool en grafiet om skakerings te kry.
Die volgende foto's toon van die grondstowwe wat gebruik is vir
muurkuns. Die gekleurde pigment kom uit die direkte omgewing van
Kaditshwene (CD, hoofstuk 6, fig. Ila,b,c). By die pigrnentmengsel
word beesmis gemeng as bindmiddel, wat die mengsel meer poreus
maak en verhoed dat dit so maklik bars.

Die veranderende

omstandighede en die bekombaarheid van verfpigment en industriele
verwe het die gebruik en aanwending van kleur laat verander terwyl
kulturele elemente gedra

deur transmissie

nog voorkom

by

kleursimboliek. Kleursimboliek word later in die hoofstuk bespreek
6.2.4 Die muurkunsontwerp was alreeds dekoratief geometries abstrak of
figuratief en representatief, soos dit voorkom in die dokumentasie van
die navorsing (Campbell 1822[q 225).

Die Motswana-vrou het die

natuurlike vermoe om ontwerp te stileer en ritmies te herhaal op
getessaleerde muuroppe~laktes. Tessalering, 'n tegniek wat effektief
deur transrnissie oorgedra word, geniet later klem by rnuurkunsanalise
en -waardering.
Tydens die opgrawingsaksie in 2000 by Kaditshwene is aan die pleisterklei
van die fondasiemure kleurpigment gevind soortgelyk as wat Campbell
beskryf het in 1822 met sy besoek aan Kaditshwene, 'n bewys dat die vrou
toe al muurkuns beoefen het en gekommunikeer het deur haar muurkuns
(Conradie 2000). Op die foto's is lagies klei met pigment nog duidelik sigbaar
waar die stuk muurklei verskuif en gebars het as gevolg van die hoe hitte van
die brand en verwoesting tydens Phatlalatsa. Die volgende foto toon ook die
pigmentlagies duidelik aan die muurwand, hardgebak deur hoe hitte van die
vuur gestig deur die aanvallers gedurende Phatlalatsa (CD, hoofstuk 6, foto
16). Oorblyfsels van muurklei met pigment is op die vloewlak opgegrawe wat
vir bykans twee eeue bedek gele het. Die gedeelte van die hutmuur wat
ontbloot is tydens die opgrawing het gebrande verkoolde houtstompies in wat
toon dat dit heelwaarskynlik deel van die rnuurkonsttuksie was (Conradie

2000). Die rooi kleipigment van die vloerlys, soos deur Campbell gemeld,
was waarskynlik ryk aan ysteroksied en ysteroksied brand houtskoolswart met
blootstelling aan hoe hitte (Conradie 2000).
Die muurkuns van die hoofmanshut wat deur Campbell en andere bespreek
word toon duidelik stilisme in die Batswana-skildvelmotief wat ritmies herhaal
word asook in die diere-afbeeldings (CD, hoofstuk 6, fig. la)(Conradie 2000).
Stilisme en herhaling is vandag nog van die sterk karaktereienskappe van
muurkuns.

Met die rituele aksie, die rite, van muurkuns word hede en

toekoms waarvoor voorspoed en seen afgesmeek of voor gebid word een in
'n sterk ritmies-obsessiewe aktiwiteit in die uitvoering van die muurkuns
(Eliade 1959:34).
Baines het in 1848 naby die Kabousrivierstreek van die eerste muurkuns
gedokumenteer wat met saadmosa'iek uitgevoer was. Hy beskryf dit soos
volg:
In the mud with which the interior of the hut was plastered, pumpkin
seeds had been stuck in various patterns, one somewhat resembling a
snake, and then picked out, leaving their glossy scale attached to the
surface of the wall (Baines 1842-1853).
Die tegniek van die besonderse saadmosa'iek soos deur Baines bespreek
kom vandag nog voor in variasies van klippies, vindmateriaal soos
bottelproppe ensomeer (meer voorbeelde word in die muurkunsartikel deur
Conradie 2001:15 bespreek).

Campbell se dokumentasie van 1822 is

belangrik omdat dit die grafiese skildvelvoorstelling van die Motswana-kryger
uitbeeld (CD, hoofstuk 6, fig. 17). Die skildvel as dekoratiewe versiering is 'n
bewys dat algemene objekte geometries gestileer is om as dekoratiewe
patroon gebruik te word.

Simbolies is die skildvel die kognitiewe

kommunikasie van beskerming. Die gebruik daarvan maak kognitief bekend
dat die hoofman beskerming van sy lyfwagte en soldate geniet.
6.3 Wat is muurkuns?

Muurkuns is 'n monumentaal-dekoratiewe

kunsvorm met variasie in uitvoering
Muurkuns is 'n rariteit wat enige aanskouer stimuleer om meer van te wete te
kom en te verstaan. Vrae soos die volgende ontstaan onwillekeurig:

Is muurkuns 'n vorm van rituele parergonale wyding aan die
voorvadergeeste?
Is die simboolwaarde van die huis 'n parergonale metafoor vir die
vroulike baarmoeder, die lewegewende bron?
Of is muurkuns bloot dekoratiewe versiering?
Sedert die dae van die paleolitiese grotbewoner het die mens sy kuns beoefen
en aan sy kreatiewe denke uiting gegee deur op die mure van sy woonplek of
rituele plekke kuns te beoefen of iets van homself te se (Walton 1965:30). Die
tydelike skuilings van gras en latte het geen oppervlak gebied vir
muurskildering nie.

Die ontwikkeling na 'n kombinasie van die klei- en

grastegnologie het die kleimuur die ideale 0 p p e ~ l a kgemaak vir muurkuns.
Fransen (1981:221) beweer dat Stow moontlik 'n verwantskap sien tussen die
voorkoms van stilistiese diermotiewe wat op die hoofmanshut by Kaditshwene,
met sommige van die grotskilderinge van die Khoisan. Dit verwys ook na die
tradisionele ontwerpe waarvan daar skriftelike getuienis opgeteken is deur
reisigers en sendelinge en waarin hulle melding maak van stilisme, geometrie,
representatiewe en dekoratiewe-motiewe van muurkuns. Volgens Stow 1905
(in Grant 1995:44 en Walton 1965:30-33) was die tradisionele ontwerpe
driehoeke, vierkante, diamantvorms, chevron-motiewe, sirkels, gekurfde plant
en gestileerde blom- en saadmotiewe met lyn-, kleur- en tekstuurinvulling as
sekondere patroon dien.

Deur transmissie is dit vandag nog moontlik om

soortgelyke muurkunsontwerpe te gebruik, net met 'n veranderde beklemtoning
(CD, hoofstuk 6 foto 17).
Vogel(1983:127) maak die stelling waarmee navorser saamstem. Sy beweer
naamlik dat:
It is the activities of man within his environment which are often reflected
in the art that he produces.
Navorser wil byvoeg dat die lewe en denkproses van die Batswana sowel as
sy status en deelname in die gemeenskapsbedrywighede weerspieel word in
die manier en plasing van sy muur- en boukuns. Muurkuns is onlosmaaklik
verbonde aan die boukuns omdat dit op die muurwand gedoen word en deur
die beperkinge van die muurwand gerig word. Muurkuns is 'n kunsvorm wat
met grond, uit grond en op grond uitgevoer word. Dit is van die uiterste

belang, aangesien grond vir die Batswana van die tydperk onder bespreking
die genesis is

-

sy lewensbron as agrariese pastoralis.

Grond is die

steengroef vir sy argitektuur want hy verkry sy boumateriaal uit die
onmiddellike omgewing. Grond is die plek waarin hy sy voo~aders(badimo)
te ruste 16. Grond is dus 'n parergonale medium gelaai met simboliek, die
medium waarin die Batswana sy bou- en muurkuns uitvoer. Die parergonale
verbintenis tussen van bou- en muurkuns maak die muuroppervlak waarteen
die muurkuns uitgevoer word belangrik ook in die verwantskap tot ander mure
in die ruimteuitleg van die boukuns.
Muururkuns maak die muurvlak belangrik omdat dit die vermoe het om
kognitief te kommunikeer met die aanskouer en baken 'n gebied af wat die
omliggende boukuns-reflekteer. Volgens Martienssen (1956:l):
decorations [reflect] the surrounding architecture and space shaped
surroundings.
Navorser stem saam met Martienssen dat muurkuns die vermoe het om 'n
afgebakende visuele ruimte te skep wat as fokus dien en verwantskappe van
ruimtes tot mekaar bewerkstellig. Muurkuns het die vermoe om 'n muur te
beklemtoon sodat dit visueel na vore beweeg en uitstaan of dien om binne- en
buiteruimtes visueel te verbind.

Muurkunspanele word afsonderlik in die

hoofstuk in detail bespreek en toon dat ruimtelike definisie en skaal meetbaar
is in menslike behoeftes soos volg:
6.4

Metode en variasie van medium en tegnieke van muurkuns

Die metode waarmee muurkuns uitgevoer word in Noordwes is in die loop van
die navorsing konsekwent bevind as gekoppel met 'n manierisme wat wissel
van omgewing tot omgewing.

In die omgewing van Wolmaranstad en

Schweizer-Reneke waar delwerye voorkom, maak die muurkunstenaars
byvoorbeeld van die besonderse delwerspoelklippies gebruik in die uitvoering
van muurkunsmosaiek. DR is dus ook veilig om te aanvaar dat tegnieke en
metodes en die tipe materiaal wat gebruik word ook iets van die materiaal wat
beskikbaar is kommunikeer. Deur transmissie en verandering, teweeggebring
deur Westerse invloede en tegnologie, het die variasie in muurkuns groter,
oorspronkliker en meer eksperimenteel geword, en verandering het ook
daartoe bygedra dat die werke as gevolg van meer duursame materiale

duursamer en meer permanent van aard geword het. Die Batswana-vrou het
die vindingrykheid om van vindmateriale soos klip, saad en bottelproppe
prakties funksioneel in ontwerpe aan te wend vir letema-kombinasies.
6.4.1 Die letema-graveringstegniek is 'n tegniek wat die sterkste met ploegvore
geassosieer word omdat die hoofontwerp in lynwerk uitgevoer word
(Fransen 1981:221).

Sekondgre lynwerk word dan ingevul as

tekstuuragtergrond of kleurvlakke as deel van die ontwerp. Lyn word
geassosieer met ontwikkeling om gekultiveer te wees

- om byvoorbeeld

lyn te gebruik soos in paaie, heinings, lanings, telefoonkabels, kraglyne
ensomeer.

Die letema-tegniek verteenwoordig die hoofstrominge met

kombinasies en variasies van mekaar soos die volgende (CD, hoofstuk 6,
foto's 21 a-h, 95 a-h)

- variasies

van letema. Vindplekke hiervan is

verspreid gevind oor die plattelandse gebiede van Noordwes (fig. 2.2).
6.4.2 Reliefskepping is 'n tegniek waarvan die ontwerp op die nat muurklei
uitgevoer word en die agtergrond van die ontwerp weggesny word
sodat die ontwerp in relief uitstaan. Gewoonlik word dit in twee kleure
klei uitgevoer (CD, hoofstuk 6, foto's 135

-

137). Vindplekke van

hierdie soort tegniek is gefotografeer en is soos aangedui op Figuur 2.2
in die omgewings van Makwassie, Bloemhof, Schweizer-Reneke,
Klerkskraal -en dan veral in omgewings waar goeie kleigrond vindbaar
is.
6.4.3 Reliefskepping en geverfde agtergrondvlakke is 'n variasie op 6.4.2.
Die tegniek uitvoering bestaan uit verskillende vlakke van relief wat
gewoonlik uitgevoer word deur 'n dik laag klei op te bou en dele weg te
sy . Die ontwerp word met 'n skerp voorwerp uitgekrap in die nat klei
en die agtergrond word weggesny. Die agtergrond of ontwerp word
daarna geverf of dele d a a ~ a nom dit te laat uitstaan of kontrasteer
(CD, hoofstuk 6, foto's, 138 - 139b). Vindplekke is soos aangedui op
Figure 2.2 en 1.5 na aan Bloemhof en Klerkskraaldam.
6.4.4 By diep-reliefwerk word die agtergrond geheel en al weggesny terwyl
by vlak-reliefwerk net 'n dun lagie van die agtergrondklei weggesny
word en soms ingevul word met sade of klippies of geverf word (CD,

hoofstuk 6, foto's 140 - 143). Vindplekke is soos aangedui op Figuur
2.2 tussen Bloemhof en Schweizer-Reneke.

6.4.5 MosaYek met ruwe klippies uit die omgewing, of spoelklip indien
beskikbaar, vorm ook deel van letema*ntwerpe.

Gewoonlik word die

gedeeltes rondom die voordeur met die letema-graveringstegniek
uitgevoer en helderkleurig geaksentueer terwyl die gedeeltes rondom
met klip-mosa'iek bedek word (CD, hoofstuk 6, foto's 144

-

145).

Vindplekke is soos op Figuur 2.2 aangedui - in die Jan Kempdorpomgewing en tussen Kuruman en Vryburg .
6.4.6 Mosai'ek met vindvoorwerpe soos bottelproppies illustreer die vermoe
van

die

Motswana-vrou om

vindmateriaal.

kreatief-skeppend te

wees

met

Die kreatiwiteit strek verder as net die inbed van

proppies in nat klei. Die vindmateriaal vorm agtergrondsinvulling of ook
die primere ontwerp vir letema. Kleur en kleurvariasie en kontras kom
voor.

Die ontwerpe van vindmateriaal, kommunikeer vir hulself,

byvoorbeeld dat daar 'n supermark of kafee in die nabyheid is waar
toeriste en voertuie aandoen om verversings te koop.

Die

vindmateriaal word versamel en kreatief-skeppend aangewend soos
die voorbeelde aandui (CD, hoofstuk 6 foto's 100

-

103). Hierdie

vindplekke is soos op (fig.5 en 2.2) aangedui is in die omgewing van
Christiana na aan die N12-hoofpad waar 'n supermark en vulstasie
gelee is.
6.4.7 Verf op kleimure met poeieroksied word gebruik as waterbasisverf om
letema mee uit te voer. Die uitvoering is 'n variasie van letema wat
transmissie en verandering aksentueer in muurkuns. Soms word die
ontwerpe omlyn om die vorm te aksentueer, in ander gevalle vorm dit
'n fresco-tipe skildering omdat die klei die vog en pigment uit die
verfpigment absorbeer (CD, hoofstuk 6, foto's 68a

- e).

Vindplekke is

soos aangedui op figuur 2.2 in die Ventersdorp-omgewing en
Schweizer Reneke.
6.4.8 Skilder as onafhanklike tegniek word gewoonlik uitgevoer met verf op
industriele muuroppervlaktes soos gepleisterde sementmure of op sink.
Die tegniek maak nie van die kleipigment gebruik nie omdat dit nie op

die muuwlak kan klou of vassit nie. Die bournateriaal dikteer gewoonlik
die tipe verf waarrnee die uitvoering kan plaasvind (CD, hoofstuk 6,
foto's 107

-

110). gedikteer deur die ekonomie en die vindrnateriaal.

Vindplekke is soos aangedui op Figuur 2.2 tussen Potchefstroom en
die Ventersdorp-omgewing.
6.4.9 Muurkuns word geskep met prente, voedsel en huishoudelike etikette,
wat 'n "popkuns"-effek skep soortgelyk aan die Marilyn Monroe en
Campbell's soup cans van Andy Warhol en ander pop-kunstenaars
(Lucie-Smith 1977:201-203)(CD, hoofstuk 6, afb. 17a - c). Vindplekke
hiewan is soos aangedui op figuur 2.2e by Rustenburg, Brits en in die
Johannesburg-omgewing.
Kombinasies en variasies van al die genoemde tegnieke is ook
gedurende die navorsing in Noordwes aangetref. Vir voorbeelde en
variasie word daar verwys na videomateriaal vir 'n publikasie van
Letema, Batswana rnuurkuns in Noordwes (CD, hoofstuk 6, Videosnit
11).
6.5

Muurkuns as strukturele en manipulatiewe middel

Die strukturele kwaliteit van rnuurkuns 18 in die plasing daawan in die uitleg as
geheel soos dit geskep is rondom die horisontale verdeling van vlakke en
ruimtes (Martienssen 1956:l). Navorser stem saam met Martienssen maar
wil ook byvoeg dat horisontale vlakke en ruimtes die mees essensiele element
in enige formele verdeling is omdat dit orde en stabiliteit skep.

Vogel

(1983:127-129) beweer dat muurkuns die vermoe het om dele van boukuns te
aksentueer en visueel nader te laat vertoon as gevolg van die dinamika van
plasing, kleur, tekstuur, lyn en ontwerpvorrn waarmee volmondig saamgestem
word na aanleiding van meebelewing by vindplekke (soos gedokumenteer).
Die struktuurformulering word ook onderstreep soos by die beklemtoning van
die fasade van die huis met klern op die ingang, vensteropeninge en aantrede
wat ook simboliese en kosmografiese funksies vewul. Die publieke area (die
voorlapa waar gaste onthaal word), word deur die muurkuns duidelik
afgebaken deur die kognitiewe taal en die parergonale kornmunikasie wat die
struktuur van die voorlapa aksentueer (CD, hoofstuk 6, foto 45).

Bykomend tot die aksent is soms ook sitbanke uit klei wat as eenheid met die
muur gemodelleer word om sitplek vir besoekers te verskaf (CD, hoofstuk 6
foto's 47, 48). Die sitbank vorm gewoonlik ook deel van die letema-ontwerp.
Die muurkuns se verwantskap met die patroon as 'n geheel weerspieel die
Batswana se leefstyl en sy denke wat gekoppel is aan die interieur en sy
aktiwiteitsverwantskap.

Die negering van toegang tot die agterlapa is

kognitief 'n boodskap dat dit privaat is en nie deur buitestaanders besoek mag
word nie (Fransen 1981:222).
Die patroonvetwantskap tot mekaar en tot die muurvlak en omringende mure
speel 'n rol in die definiering van ruimte.

Muurkuns Ie klem op die

gedekoreerde vlak en die vlak word beklemtoon en dien as instellingspunt of
kommunikasievlak vir die betrokke lapa of afgebakende gebied. Muurkuns
besit manipulerende eienskappe want dit kan ruimtes laat afsluit en tog nie
uitsluit nie. 'n Persoon wat die voorlapa betree se blik is na binne gekeer en
gerig deur die muurkuns en so 'n persoon voel veilig en welkom by die
insluiting (persoonlike meelewing). Die strukturele ruimtelike organisering en
orde ten opsigte van die muurkunsvlak in die voorste lapa en die ander vlakke
postuleer in die parergonale sosiokulturele diktering as orde in die sisteem.
Die ruimtelike organisering en kompartementalisering van die uitleg definieer
die ruimtelike verdeling binne-in die lapa en ook die estetiese-onderskeiding
van ruimtelike grense, soos ook die skeiding tussen binne- en buiteruimtes
wat ongeorden is en die afsluiting van die binneruimtes insluit (CD, hoofstuk

6, foto 49).
6.6

Parergonale kommunikasievermoe van muurkuns

Muurkuns kommunikeer beide parergonaal en visueel met diegene wat die
kultuur ken maar ook privaat met die badimo, die voorvadergeeste deur
rniddel van rituele uitvoering. Die kommunikasie vind plaas deur 'n periodieke
uitvoering van muurkuns een maal per jaar na die oes, maar na die reen ook
ter wille van volgehoue grondherstel as gevolg van erosie en verwering. As
daar om een of ander rede buite die sikliese ritmiese herhalingsperiode
muurkuns uitgevoer word kornmunikeer die voorval reeds dat daar 'n
gebeurtenis of viering gaan plaasvind wat kan insluit 'n huwelik van 'n
gesinslid of inisiasie van 'n jong dogter of seun as deel van die kind se

transisie of oorgang na volwassenheid. Muurkuns vertel ook van die vrou se
vrugbaarheid - plant-, saad- en blommotiewe word gestileer en kornmunikeer
ook vrugbaarheid, volgens Frescura (1986:15).

Die bogenoemde feite

definieer muurkuns dan ook as kognitiewe kommunikasie met 'n "containing
and releasing" funksie (Vogel 1983:126-130).
6.7

Vrugbaarheidsaankondiging

Die vrou wat muurkuns uitvoer maak kognitief bekend dat sy vrugbaar is en
dat sy vir haar man 'n kind in die w6reld gebring het.

Die aksie van

muurkunsuitvoering rnaak ook verder bekend dat sy vir haar man stemreg en
insae in die sosiale en politieke struktuur van die stam vewerf het. Muurkuns
is simbolies van die vrou se vrugbaarheid en dien om haar status bekend te
maak as moeder en verantwoordelike hoof van die huis en volwassene in die
gemeenskap. Bogenoemde gebeure moet gesien word as primer gekoppel
aan die vrou en haar lewensiklus as vrou. Deur die feministiese aksie van
muurkunsuitvoering versterk sy die simbolisme van muurkuns wat oopgedek
en ge'interpreteer kan word deur rniddel van parergonale en kognitiewe lees
van die metaforiese representasie van haar lewe en vrugbaarheid, 'n refleksie
van die vrou en haar lewensritueel. Die simboliese aksie is 'n feministiese
terrein wat geen man se terrein is nie (CD, hoofstuk 6, foto 50)
6.8

Politieke regte

Die vrou se man verkry politieke regte en dus volle deelname aan die
gemeenskapsraad deur die geboorte van haar kind - dus weer eens is daar
die patriargale, teen-feministiese aanvaarding van die rol van die man teenoor
die ondergeskikte fungering van die vrou vis-a-vis die regte van die man.
Muurkuns is dus parergonaal simbolies van hoe sy vir die familie stemreg in
die sosiale raad verkry. Die status is 'n kontras met die ongehude status van
'n oujongkerel wat as kind gereken word in die gemeenskap ten spyte van sy
ouderdom. Die huis van 'n alleenloper, wat seldsaam is in die Batswanagemeenskap, word nie gedekoreer of van malapa voorsien nie (Frescura
1886:15).

6.9

Tye van muurkunsuitvoering

Muurkuns kan enige tyd van die jaar uitgevoer word maar tradisioneel word
die aktiwiteit beperk tot eenmaal per jaar wat gekoppel is aan gebeurtenisse,
en gewoonlik tydens 'n afname in ekonomiese aktiiiteit soos in die winter na
die oes (in die droe seisoen). Aan die begin van die lente en ook tydens
transisie gedurende of na afloop van inisiante se inhuldiging as volwassenes
word muurkuns ook uitgevoer. Muurkuns vind ook plaas tydens spesiale
geleenthede soos feestye, troues van familielede of kinders.
6.10

Territoriale afbakening en ruimtelike beplanning

Muurkuns speel feitlik die parergonale hoofrol met temtoriale atbakening by
die definiering van leefruimtes die afbakening gaan gewoonlik gepaard met
muurkuns. Huishoudelike grense word gesien as afgebakende warm ruimtes,
meesal waar die vrou die afgebakende ruimte deel.

Muurkuns is dus

simbolies van die vrou wat nie net 'n passiewe deelname het in die
huishouding nie maar ook 'n aktiewe rol speel in oes versamel, stoor
kosvoorbereiding, en verwerking d a a ~ a n
(CD. hoofstuk 6, foto 51).
6.1 I Heraldiek

Heraldiek kom voor in die muurkuns. Navorsing het bewys (Frescura 1990:l5) dat in sommige gevalle die dogter die basiese ontwerp van haar moeder
gebruik - miskien met 'n variasie bygevoeg. Dit versterk eenheid en respek vir
die familie en dra die heraldiek voort deur transmissie.

Noodgedwonge

verandering wat vestiging, werkgeleenthede en inwoningsomstandighede
aanbetref het die eenheid tot familie heraldiek in 'n mate verbreek.

Die

afsonderlike geboue in die vestiging deel ook dieselfde muurkunsontwerp

-

soms met variasie om die eenheid te versterk. Kultuur bepaal norme van wat
mooi is en terselfdertyd dan ook standaarde vir evaluasie en herinterpretasie.
Kultuur is die medium vir kommunikasie en aspekte van kultuur is die
kommunikatiewe vermoe wat musiek, kleredrag, muurkuns ensomeer insluit.

6.12 Tessalering

Die begrip tessalering kom van die Latynse woord tessella, wat die benaming
is vir die klein vierkant klipteeltjie wat gebruik is in die antieke Romeinse
mosa'iekvloere en -panele. Tessalering is 'n matematiese blokverdeling wat
toegepas word as basiese raamwerk vir die uitleg en patroonvorming op 'n
muurvlak in die nat pleisterklei ter voorbereiding vir muurkuns. Die muurvlak
kan verdeel word in geometriese vlakke, vierkante, parallelogramme,
driehoeke ensomeer.

Die blokverdeling van die muurvlak word kgabetla

genoem. Die stamwoord is kgaba, waarvan talle afleidings volg soos kgabisa,

-

om te versier, mooi te maak, te dekoreer.

Die woord kgabare beteken

reproduseer, saadskiet of repetisie, herhaling, herhaaldelike opdeel soos met
die muurvlak voor muurkunsuitvoering (CD, hoofstuk 6 foto 52).
Die woord geometrie word afgelei van die woord "geometrein", wat "earth
measure" beteken (Nxawe 1995:2). Geometrie werk met vorm en grootte en
volgens Nxawe (1995:l) het dit sy oorsprong in "measurement of the Earth
and is usually dealt with on an historical basis". Die parergonale begrip wat
kognitief gekaats word deur die muurkuns het met verdeling van die lewe
gewende bron grond te doen dit spel vrugbaarheid, mededeelsaamheid en
vermenigvuldiging uit. Die ritrniese verdeling in die tessalering van muurkuns
word kga genoem wat die ideofoon is vir ritme of slagmaat.

Meer oor

slagmaatritme en sikliese herhaling kan gevind word in Tracey (1983:9) se
navorsing oor Afrika-musiek.

Die verdeling is soos opeenvolgende

musieknote wat die tessaleringsblokke waarin die ritme vasgevang is en
gevolg kan word deur die leterna-ontwerp teen die muur. Die getessaleerde
blokke word dan een vir een voltooi teen 'n spesiale ritme. Musiek bestaan uit
tyd en so ook die kognitiewe taal van die muurkuns. Die konsep tyd word
kgabare in Tswana genoem.

Die musikale ritme van 'n saadmotief is

suggestief simbolies van vrugbaarheid, en die patroon het in homself al die
genetiese materiaal om 'n hele komposisie te genereer (mededeling uit
navorser se agtergrond as opgroeiende kind in die tuisland van Pilanesbergomgewing deur daaglikse kontak met die Batswana).
Tessalering is die matematiese blokverdeling wat toegepas word as basiese
raamwerk vir die uitleg en patroonvorming op 'n muurvlak in die nat

pleisterklei ter voorbereiding vir muurkuns.

Die blokpatroon word weer

onderverdeel met 'n patroontipe of met lynwerk. Die tipe lyn wat gebmik word
is diagonale, vertikale of horisontale lynsoorte in verskeie kwaliteite vir
tessalering (CD, hoofstuk 6, 53).

Die diagonale lynpatroon sluit in alle

ontwerpe waar die diagonale lyn die basiese en eenvoudigste ontwerp vorm.
Die diagonale lyn word selde net op sy eie as 'n ontwerp gebruik. Dubbele
diagonale lyngebmik kom voor of word gekombineer met invulmotiewe.
Basiese vorms word ook in segmente verdeel met die diagonale lyn. Die invul
of verdelingspatrone word geplaas op die horisontale of diagonale asverdeling.

Sommige van die lyne word beklemtoon deur dikte, diepte, of

pigmentaksentuering. Die invulontwerp of verdeling van die sirkel, driehoek
en vierkant wat minder dominant is sodat die aksent duidelik fokus op die hoof
basiese vorme.
Wat insiggewend is aangaande die gebruik van hierdie soms ingewikkelde
wiskundige ontwerpuitleg is dat hierdie vrouenslkunstenaars geen opleiding
het nie en veral geen wiskundige opleiding of agtergrond nie. Die tessalering
van die muurkuns in Noordwes bestaan uit 'n balans van vorme - dit is soms
verspringend, disjunktief en in baie gevalle 'n deurlopende verdeling wat
versterk word deur invulpatrone.

Die hoofpatroonlyn word deurgaans

gerespekteer en deur invulling versterk. Die fokale punt van die patroon word
beklemtoon binne die patroonveld. In sommige muurkunsontwerpe is dit nie
net die aangrensende of aanliggende of rakende patrone nie, maar ook die
hoofverdelingslyne of patroonbande wat deurlopend is. Deur die verdeling
word die illusie verkry van balans tussen Wee bande van tessalerings. Die
patroon kan gelees word of deur die diagonale bande te volg, of deur die
vorm van een tessalering na die ander te volg. Die tipe illusie van verdelende
patroonvelde het gewoonlik 'n illusie van verdelende vlakke en velde wat
aaneenskakel en 'n deurlopende fokus vorm.
Verdeelde reghoeke met horisontale en vertikale bande wat verdelingsvlakke
as hoofpatroonvorm kom ook dikwels in Noordwes voor. Die driehoekvorms
van die patroonverdeling wat tussen die horisontale en vertikale bande li.
word op verskeie maniere beklemtoon.

Die hoofpatroon hou steeds sy

dominansie met sterk lynwerk en kleuraksent wat 'n roterende effek vorm.

Kleur, tekstuur en vormomlyning speel hier ook 'n bydraende fokale rol (CD,
hoofstuk 6, foto's 55 - 58).
6.13

Analise van muurkuns

Deur transmissie en verandering is dit moontlik om die analise volgens
Westerse metodes te doen met 'n toevoeging van die parergonale.

Die

analise van die muurkuns word gedoen vanuit die estetiese konstituante van
'n visuele kunswerk met 'n koppeling van die parergonale kyk (6.7 -6.12).
Elke visuele kunswerk, ongeag die betrokke kunssoort waarvan dit die
waarneembare

vergestalting

is,

bestaan

uit

sogenaamde

estetiese

konstituantes wat die kunswerk as1 ware konstitueer en waarin, veranderlike
verhoudings, altyd teenwoordig is. Dit is naamlik vorm, idee en inhoud.
6.14

Vorm

Hierdie estetiese konstituante dui op drie aspekte van die visuele kunswerk:
Die fisieselmateriele eienskappe daarvan is die groottelformaat by skilderye
en muurkuns en die lengte en breedte. By beeldhouwerk is dit die hoogte
uitgedruk in sentimeters, en by argitektuur die hoogte uitgedruk in meters of
aantal verdiepings. Die medium en tegniek ten opsigte van die kunswerke
soos muurkuns of kreatiewe skeppings is byvoorbeeld letema-variasies (soos
bespreek in 6.4.1-6.4.9).

Dit geld ook ten opsigte van geboue en

beeldhouwerk, hout, brons, sandsteen, marmer, staal-en-glas en ander fisiese
kenmerke.
6.14.1 Die konstitutiewe aspek wat die vormtaalelemente is lyn, kleur, vlak,
tekstuur ensomeer waaruit die artistieke vorm opgebou is soos in die
geval van letema en wat die kunswerk as't ware konstitueer.
6.14.2 Die komposisionele aspek, dus die artistieke ordeninglrangskikking van
die ordening van die konstituerende elemente volgens balans, ritme en
harmonie.

6.15 ldee

Die konstituant omvat daardie elemente wat in die visuele kunswerk vorm
gegee is soos byvoorbeeld in muurkuns waar die gekose motiewe 'n blom,
saad en ook abstrakte idees kan wees.
6.15.1 In die figuratiewe kuns sluit dit die gekose motiewe in (byvoorbeeld
blom, blaar, saad, maan en temas soos historiese gebeurtenisse). By
abstrakte konsepte soos in muurkuns word dit gevestig deur middel
van gekose motiewe waardeur daar beeldend vorm gegee word aan
die kognitiewe taal van die muurkuns.
6.15.2 In nie-figuratiewe beeldende kunswerke is die motiewe byvoorbeeld
stilistiese kleurvlakke, teksture relief vlakke, mosa'iekvlakke en vorrns
wat oorvleuel en integreer.
6.15.3 Beeldende idee sluit die onderwerp van 'n muurkunspaneel in en in
boukuns is dit visuele metafore, byvoorbeeld 'n pre-Phatlalatsa huis
gebaseer op die ideale oervorrn, die argetipiese simbool van 'n eie
kosmos op aarde, 'n afgeslote ruimte wat deur ritueel beveilig kan word
waarin die Batswana sy kosmografie en kosmologie kan onderhou en
beoefen.
6.15.4 In die boukuns of argitektuur dui die idee meer op die geboutipe soos
byvoorbeeld 'n kerk met een of ander vertikale aksent.

Die

vergestalting van ideeslkonsepte wat deur middel van die gekose
uitvoering van muurkuns, onlosmaaklik gebonde is aan die boukuns.
Die muurkuns vergestalt die idee om aan kultuurgenote parergonaal te
toon dat die Batswana-kultuur onderhou word. Deur die uitvoering van
die muurkuns word daar ook aan die voorvaders getoon dat die kultuur
onderhou en gerespekteer word, maar dit dien ook as parergonale
ideelmedium tot seenafsmeking vir voorspoed, reen en seen.
6.15.5 Die komposisionele aspek is die strukturele samestelling van al die
kunselemente as boustene.

Die Batswana-vrou het 'n besondere

aanvoeling vir tessalering en balans in ontwerp om 'n ordelike, goedgebalanseerde komposisionele samestelling te vergestalt wat duidelik

blyk uit die muurkunsvoorbeelde wat later in die hoofstuk bespreek
word.
'n Muurkunspaneel bevat ineengeweefde aspekte, naamlik die idee, die vorm
van die idee en die inhoud of betekenis rondom die idee soos wat dit
oorgedra

word

deur

die

vorm,

simboliek

en

parergonale

kommunikasievermoe. Die uitvoeringsritueel, simboolwaarde en kognitiewe
kommunikasie van die muurkuns is dit wat waarde en inhoud in die werk
investeer en weerspieel - meer as net die suiwer "estetiese waarde as
kunswerk. Kunselemente soos lyn, vorm, kleur, tekstuur, balans en nuanse
is almal kunselemente wat met die ontwerpskepping gepaardgaan en is
ingebed in simboliek en kosmografie vir kosmologiese eerder as estetiese
doeleindes. Transmissie in die gedaante van simboolwaarde en kognitiewe
kommunikasie het verander en is in herevaluasie. Die stelling word gemaak
omdat die Batswana deur transmissie en verandering eerder graag in
privaatheid aan vertrouelinge binnenshuis iets van homself si2 deur sy
interieur as buite aan die publiek (CD, hoofstuk 6, foto's 59, 60, 61). Die
afbeelding toon hoe post-koloniale invloed deur die Batswana herinterpreteer
is en hul eie gemaak is.
6.16

Metode van veldwerk en vindplekke kyk (kaart 1.5 en hoofstuk 2,

Die volgende vereenvoudigde metode is gebruik vir analise wat gebaseer is
op die metodologie van Panofsky (1953). Kleinbauer (1971), Watkin (1980) en
Podro (1982) met aanvulling van metodologie van Derrida en Mazrui om ook
die parergonale en kognitiewe kommunikasie te betrek (kyk 6.7-6.12). Die rol
van transmissie en verandering kon ook telkens waargeneem word in die
ruimte-uitleg, werking en ook die verandering en herevaluering van ruimtes.
Die muurkuns wat saam met die vorm verandering van die woonhuis ook
verandering ondergaan en selfs verskuiwing na binnenshuis (CD, hoofstuk 6,
foto's 71, 72, 73).

Die hoofpunte waarop gelet i s by die vindplekke om transmissie
en verandering en muurkuns na te vow i s die volgende
Die aantrede tot die hoofingang van die hut, die voorlapa-ingang. Die
publieke ingang vir enige iemand wat besoek wil afl6, die toetrede tot
die voorlapa van die huis die publieke ontvangs en onthaalarea.
Die privaat uit- en ingang van die agterlapa vir die vrou en die
huisgesin (phgrwana [klein] in Setswana genoem).
Die plasing van die hut ten opsigte van die voor- en agterlapa, die
hierargiese ruimteverdeling, uitleg, ode, balans en plasing van die
muurkuns.
Die volgende belangrike punt waarop gelet is, is die strukturele
samestelling of "vocabulary" van die metode en materiale van
konstruksie van die bou- en muurkuns.
Die metode is deurgaans vir die navorsing gebruik omdat die muurkuns
onlosmaaklik verbonde is aan die boukuns en orde in die sisteem van
ruimtewerking belangrik is om harmonie te behou en chaos te vermy soos
Vogel (1983:221) in die aanhaling beweer:
"order and system" is a distinct feature of the internal arrangement and
compartmentalisation of the architectural unit, as well as the structural
and aesthetic distinctions and boundaries of space separating the
homestead from the surroundings. Secondly, there is a 'structural
vocabulary' of building method which allows the Pedi to erect a
homestead within the architectural order.
Bogenoemde aanhaling kan net so goed op die Batswana toegepas word as
na struktuurformulering deur bou- en muurkuns gekyk word Hieronder volg 'n
aantal gevallestudies om die hoofargumente van die studie te ondersteun.
6.18

ldentifikasie van die muurkuns van Forie Modiagotla

Die visioengre vormtaalaspekte van die muurkunsuitvoering van die
Batswana-vrou Forie Modiagotla (65 jaar oud) se vestigingsuitleg is in 1999
uitgevoer. Die ligging van die vestigingsuitleg is op 'n veepos langs die N12roete tussen Klerksdorp en Wolmaranstad 255 km vanaf Potchefstroom. Die
medium waarin die muurkuns uitvoer is kan geklassifiseer word as 'n letemategniek in natuurlike pigment en dek die fasade en sykante van die

vestigingsuitleg. Die totale muurkuns dekking van die hooffasade se wydte is
15 meter wyd en twee en 'n half meter hoog. Die sykant van die hoofhuis se

wydte is 7 meter en twee en 'n half meter hoog. Die syhut is 6 meter wyd en
twee en 'n half meter hoog. Die grondplan-uitleg en muurkunsdekking van die
vestiging kan gevolg word in (Addenda, fig. 11).

Die plasing van die

vestigingsuitleg van Forie Modiagotla, omring deur oop landskap, skep 'n
horisontaliteit wat versterk word deur die horisontale bande wat die muurkuns
rig. Die horisontaliteit word ook verder bevorder deur die aardse kleurgebruik
van muurkuns wat die uitleg as geheel omvou (CD, hoofstuk 6, foto 74). Die
muurkuns is nie permanent van aard nie as gevolg van die natuurlike
grondstowwe, kleurpigment uit die omgewing en die rouklei-oppervlak waarop
en waarmee dit uitgevoer word wat dit kwesbaar teen natuurelemente maak.
Die natuurlike aardse pigment as medium gelaai met simboliek dra by daartoe
en bevorder die eenheid, orde en harmonie met die balans van die uitleg. Die
vestiging vorm 'n dominante fokus ingebed in die natuur wat die aanskouer
nader lok soos visueel ervaar kan word (CD, hoofstuk 6, foto's 77).
6.19

Beskrywing van die muurkuns

Die muurkunsuitvoering in letema (kyk 6.4) natuurlike pigment en okers dek
die algehele oppervlak van die vestiging, die voorfasades en sykante. Die
horisontale plasing van die hoofhut, 'n kleigrond reghoek met plat sinkdak en
muurkuns dekpatroon oor die volle fasade, skep balans en harmonie met die
voorste-lapa.

Die ingang na die voorlapa se onthaal- en kuierarea word

beklemtoon deurdat die ritme in die skermmuur wat onderbreek word deur die
ingangsopening die klem versterk (CD, hoofstuk 6, foto's 79). Die voorlapaafbakening van publiek en semi-publiek word gedoen deur 'n lae-skermmuur
wat sy eie ritme en ontwerpvorm uitspel teenoor die muurkunsfasade. Die
skermmuur vorm saam met die sitbanke 'n stewige horisontale anker vir die
fasade.

Die ruimte-afbakening en ordening skep 'n visuele harmonie wat

getuig van transmissie en verandering. Parergonaal is dit duidelik dat die
sosiokulturele diktering gerespekteer word omdat die visuele werking,
afbakening en uitvoering daarvan wat orde en harmonie uitspel in die geval
onderhou word.

Die lae golwende kleiskermmuur is gedekoreer met 'n oker streep wat die oog
horisontaal lei en die horisontaliteit en ritme beklemtoon (CD, hoofstuk 6 foto
82). Die skermmuur het die vermoe om ruimte te omsluit en ook te verruim
omdat die oog toegelaat word om te vloei na die buiteruimte. Die plasing van
die hut aan die linkerkant van die hoofhuis en voorlapa blok die ruimte af en
stop die visuele vloei wat beklemtoon word deur 'n sitbank (CD, hoofstuk 6,
foto 84) .

Die formulering van ruimte toon dat daar transmissie en

verandering teenwoordig is. Die plasing van die muurkuns het die vermoe om
die visuele aandag en spanning terug te kaats na die hoofhut vir die
kognitiewe kommunikasie van die muurkuns soos bespreek word in (hoofstuk
6, 6.5).
Die opening tussen die twee geboue wat tot die privaat agterlapa lei is die
area van die vrou vir kosvoorbereiding en stoor wat genegeer word (soos op
CD, hoofstuk 6, foto 85) getoon word. Die negering van die opening vind
plaas omdat die aandag van die een fasade na die ander gekaats word. Die
Wee monumentaal dekoratiewe fasades van hoofhut is horisontaal geplaas.
Die linkerkantste hut hou die aandag en skep 'n spanningsveld wat die oog in
die afgebakende ruimte vashou. Die opening na die agterlapa word deur die
spanningsveld genegeer omrede toegang voorbehou is. Muurkuns het die
manipulatiewe vermoe tot negering of beklemtoning soos duidelik is uit die
voorbeeld. Muurkuns het ook die vermoe tot afsluiting van gedeeltes soos die
linkerhut om 'n privaatruimte te vorm as gevolg van die visuele veld wat
gevange gehou word en geanker word met die sitbank wat ruim uitnodigend
sitplek bied. Die koppelingsvermoe van binne- en buiteruimtes soos Forie se
stat vertoon word aangehelp deur die lae skermmuur.

Die skermmuur

afbakening hou die ruimte vas, maar laat tog los, wat die ruimte visueel
vergroot na 'n koppeling met die publieke ruimte en veldlandskap. Navorser
stem saam met Frescura (2001:I
23-142) wat beweer dat die voorlapa van die
Batswana-stat meerdoelig is.
It set out a territorial claim over this area and extended the area of the
hut's (homestead's) private space into the outside. It provided the private
space of the hut with an area of transition linking the public space of the
settlement ... with that of the family group.

Die meerdoeligheid van muurkuns om ruimte te vergroot, te koppel en te
aksentueer of te negeer word by Forie se stat ervaar as na die visuele
dokurnentasie gekyk word (CD, hoofstuk 6 foto 89).
6.20

Kontekstualisering

Die kontekstuele en betekenisvolle hoedanighede aangaande die kunstenaar
se muurkunsuitvoering moet gesien word as die kosmografiese uitvoering wat
onderhou word om die kosrnologie uit te leef. Die uitlewing sluit in orde en
geordenheid, die begeerte om orde te hQ in sosiale verhoudings, orde in en
deur die fisiese afbakening en ruimtelike verdeling. Netheid en geordenheid
is sosiokulturele vereistes om die slegte af te weer en die bose magte nie toe
te laat om in te dring nie.
Die onderhouding van transrnissie en verandering word veral via die vrou
beklemtoon om aan die voorvaders te toon dat hulle hut kultuur eer om goeie
guns te ontvang wat bates is vir voorspoed en seen. Die ritmiese uitvoering
van die muurkuns wat so kwesbaar is teen natuurelemente en periodiek
uitgevoer moet word na die oes in die droe winterseisoen wanneer die werk
afneern op die lande is deel van die rituele gebedsuitvoering. Die periode,
gee aan die vrou kans om elke keer 'n gebed met nuwe fasette aan te bied vir
voorspoed en seen. Die muurkunsuitvoering is ook 'n rituele danksegging vir
die oes, dat daar reen en kos voorsien is, maar ook 'n kognitiewe boodskap
aan die kultuurgenote dat sy die Batswana-tradisie onderhou en goeie guns
gewen het wat dan deur sosiale aanvaarding uiteindelik orde en harmonie en
eenheid skep deur transmissie (kyk ook 6.7-6.1 1).
6.21

Analise van rnuurkuns

Die muurkuns van die hoofhut en linkerhut word gelei deur 'n horisontale band
wat 'n ornraming vorm by beide boukunsstrukture.

Die plasing van die

sitbanke versterk die horisontale werking en vorm 'n sterk basislyn vir die
ontwerp. Martienssen (1956: 3) maak die volgende stelling oor horisontaliteit:

A horizontal plane, or a series of related horizontal planes, is the first
essential in any system of formal arrangement intended to embrace the
activities of organised or collective life.

Die stelling van Martienssen is van pas op Forie se statuitleg waarvan die
horisontale vloei en ruirntewerking getuig van 'n afgebakende hierargie aan
toegekende aktiwiteitsruirntes.
Die rnuurkuns beslaan in Forie se stat die totale fasade se rnuurruirnte onder
die horisontale band op die rnuurvlak. Die rnuu~laktessaleringinkorporeer
die deur- en vensterelernente as deel van die ontwerpuitvoering.

Die

diagonale lyn as kragtige bewegende ontwerplyn in "bumt sienna" uitgevoer
skep horisontale versterking oor die hele rnuurvlak orndat die diarnantvorms
hande vat in 'n visuele rniddelveld van die rnuurvlak (CD, hoofstuk 6, foto's
92)

Die diarnantvorms se herhaling bied 'n ritrne wat elk 'n variasie in

toonhoogte bied vir 'n besonderse gebed in kleur en klankritrne kognitief aan
die voorvaders vir seen voorspoed en reen.

Navorser ervaar dat elke

getessaleerde rnaat of kga se balans, toonhoogte en klank- en kleurwaarde
gerneet kan word aan die uitvoering van die hoofontwerp se balans.
Sekondgr aan die hoofontwerp is die indeling en die toevoeging van invulontwerp tot balans in kleurwaarde, tekstuur en inkorporering van bouelernente - byvoorbeeld soos die hooffasade se tesalleringsindeling waar die
deur ge'inkorporeer word.
6.22

lnterpretasie van die gegewe

Die hooffasade se diamantvorrns word

versterk deur

'n

gegolfde

ontwerprnotief wat 'n herhaling of egg0 vorm van die skermrnuurkurwes met
wit invulling wat die diarnantvorrns vorentoe stoot. Die diarnantvorms huisves
elk 'n venster wat afgewissel word deur Wee deure wat 'n eiesoortige
dirnensionele ritrne toevoeg. Die diarnantvorms word vorentoe gestoot deur
die tessaleringsblok se wynrooi. Die kleur rooi sirnboliseer bloed - bloed van
die offerdier, ook rnenstruele bloed wat suggereer dat die vrou vrugbaar is.
Die rnetode van rnuurkunsuitvoering en tegniek word bespreek in (6.4.1). Die
tegniek wat Forie gebruik het in die rnuurkunsuitvoering is 'n letema-tegniek
met vetfkornbinasie in

aardse

pigment.

Kleurtoevoeging tot

die

ontwerpuitvoering dra ook by tot die dinarnika van die visuele aksent. As die
huis van Forie genader word is dit die lig en ligwerking van die letema wat die
oog vashou.

Die sykant van die hoofhut se letema-ontwerp is uitgevoer in 'n ligte okertint
en "bumt sienna" grondkleure in 'n kombinasie van letema-ontwerp (kyk
6.4.1). Die horisontale band loop teen die sykante af wat die hoek vorm en in
'n

opgeboude

deel

as

reenwaterspatvlak

eindig.

Die

hoofdiamantvormontwerp is uitgevoer in een en 'n half tessaleringsblok met
die gewig na die hoek wat die diamantvorm koppel oor die voorfasade met die
linkerhutfasade (CD, hoofstuk 6, foto. 98). Die hoofdiamantvormontwerp wat
een en 'n halfmaal herhaal is oor die sykant, word deur 'n sirkel wat die
agtergrond vorm na vore geskuif. Die sirkel se buiterand vorm 'n spieelbeeld
van die diamantvorm se buiterand wat in wit geverf is. Die sirkelvorm vul die
hele tessaleringsvlak en word deur vier "bumt sienna" diamantvorms aan die
agtergrond vasgehou. In die middel van die diamantvorm is 'n konsertinasigsag ontwerp in "bumt sienna" wat die diamantvorm vashou op die hoofaskoppelvlak. Die horisontale lyn aan die bopunt van die fasade loop af teen die
sykant en vorm 'n raamwerk wat die visuele blik vashou en tog laat 10s.
Die linkerkantste hut se rnuurkuns word ook gelei deur 'n sterk horisontale
band bo-aan die fasade wat op die hoeke af na onder loop en gestut word
deur 'n opgeboude sitbank wat deel van die ontwerp vorm. Die muurvlak is in
twee getessaleer waarvan twee sirkels feitlik die hele tessaleringsblok
beslaan. In die twee sirkels is die hoofpatroon van diarnantvorms ingedeel
wat teen die rnuur vasgevang word deur twee gestileerde senterblomme. Wit
blomblare vul die ruimte bo en onder die venster, vier "bumt sienna"
diamantvorms in letema aksentueer elk van die tessaleringsblokhoeke.
Kleursimboliek word in (hoofstuk 6, 6.2.3) bespreek. Die visuele sigsagkoppeling van sykant van die hoofhut, die hoofhutfasade en die linkerkantste
hutfasade gebeur visueel.
Die tegniese uitvoering van die ontwerp en die keuse van die muurkunsontwerp getuig van 'n goed gebalanseerde ontwerpvlak, harmonierend in
aardse pigment-gebruik wat balans, tekstuur, nuansering en ritme toon. Die
kontras in kleurgebruik dra by tot die dinamika van die ontwerp met tiperende
Batswana-ontwerpkuns stilisrne soos deur Stow in 1935 bespreek (fig.
17)(CD, hoofstuk 6 fig 102,103). Die ontwerp is tipies Tswana met diagonale
lyn driehoek- en diamantvorms.

Die hoofpatroon is dominant regoor die

muurvlak van diamantvorms of driehoeke opmekaar, met gestileerde
blomvorms en sirkelvorms.

Die sekond6re ontwerp is deur letema en

kleurvlakke gevul vir kontras of tekstuu~lakkewat lig en ligwerking kineties
toon (CD, hoofstuk 6, foto 104).
Die kommunikatiewe vermoe van die bepaalde muurkunsuitvoering is treffend
en die parergonale sein is die erfenis van die voorvaders. Dit word waardeer
en met trots onderhou om ode, ordelikheid en netheid as respek te onderhou
vir doeleindes om voorspoed, seen en reen af te bid en te ontvang. Die ritme
wat die afsmeking aan die voo~adersna bo uitklop oor die m u u ~ l a kgetuig
van die kognitiewe boodskap aan diegene wat die kultuur ken.

Die

samestelling van die bou- en muurkunskonstruksie weerspieel die Batswanakultuur van ruimte-afbakening en werking. Die misvloer met sy lekgapho
afwerking het parergonale eienskappe. Kuper (1982:8) beweer dat "cattle
dung is a cooling and healing agent". Beesmis word deur die Batswana
gebruik vir reiniging en afkoeling. Babas word gesien as warm na aanleiding
van die vrou se bloed en word afgekoel deur hul neer te IS op beesmis of as.
Die misvloeraantrede van Katriena se vesting het dus afkoelingseienskappe
afgesien van die estetiese en praktiese eienskappe. Die lekgapho tegniek in
Setswana beteken letterlik beesmis deur die vingers smeer om die
patroonvorming op die vloer uit te voer. Die beesmis word ook geassosieer
met geesteskrag wat deur lekgapho-uitvoering 'n sterk parergonale dimensie
aan die aantrede verleen. Die patroonvorming kan op die volgende foto's
waargeneem word (CD, hoofstuk 6, foto's 106, 107, 108).
Die voltooide aanbieding van die werk van Forie in die vorm van 'n ope boek,
of haarself wat sy blootgel6 het aan die publiek die paradigma verleng deur 'n
wyse van dokumentasie en historiese waarheid of egtheid. Die skepping en
uitvoering van die werk skep ook 'n paradigma via die vorm van aanbieding
van die muurkuns wat 'n bykomende parergon toevoeg. Die proses van
skepping is die eindproduk van die kunstenaar se skepping die vrou se wSreld
(feminisme), in 'n hewerkte oogpunt in 'n poetiese stelling. In die vorm van
aanbieding van grond as medium op grond wat 'n gelaaide parergonale
simboliese medium is. Grond is 'n platvorm vir alle lewe, voedsel en weidings
bron, die plek waar die voorvaders tot ruste gel6 word gee uiting aan 'n

oogpunt aangaande die natuurlike omgewing van die vrou met min regte en
baie verantwoordelikheid, waarin sy haar huisgesin moet versorg en orde en
harmonie behou.
Die laag op laag van die sikliese hernuwing van die muurkunsuitvoering en
die korsagtige oppervlak met ryk teksture van letema-invullings in die
ontwerpvlakke wek sterk gevoelens van ekspressiwiteit (met 'n sterk beroep
op die vroulike, wat die feministiese aanpak versterk) in die kinestetiese lig en
ligwerking. Die ekspressiewe uitdrukking in die vorm en ontwerpstilisme spel
voldaanheid en eer aan die onderhouding van die Batswana-kultuur uit. Die
vrou se gebed aan die voo~adersvir voorspoed seen en reen wat opwaarts
deur die parergonale ontwerp stilisme in die getessaleerde blokke kruip, bring
gedeeltelik die feministies-deurleefde krag na vore.
In die historiese sin kan daar geargumenteer word dat daar met die
fragmentariese uitdrukking van kultuurmiddele en feminisme 'n collage
saamgestel kan word van byna 'n historiese uitsterwing van die muurkuns
bekendmaak deur die emansipasie van die vrou in die postkoloniale era.
Fragmentasie kan ook in die werk as die konsep tyd van die parergon gesien
word waar die onderskeie fragmente saamgesmelt word om 'n sinvolle
interpretasie van kuns as rituele uitvoering en die lewe van die Batswana vrou
te maak.
6.23 Analise van die stat van Katrina Baartman

Identifisenng van muurkuns deur Katriena Baartman in bruin en vaalswart
kleigrond aan die voorfasade van haar huis met die inagneming van
transmissie en verandering.
Die kontekstuele en betekenisvolle hoedanighede aangaande Katriena se
vestiging word bespreek ten opsigte van transmissie en verandering op die
plaas Kaalfontein 34 kilometer buite Potchefstroom aan die Ventersdorp-pad
(kyk kaart fig. 2.2). Katriena is 42 jaar oud en het 'n gesin van Wee - 'n dogter
en 'n seun Sy is nie getroud nie en is broodwinner van die gesin (CD,
hoofstuk 6, foto 109).

Die ruimte-afbakening van die voorlapa is 'n

opgeboude stoep met duidelike aanwysing van die hoofaantrede in die
gesonke gedeelte in die stoep teenoor die ingangsdeur (CD, hoofstuk 6, foto

110). Daar kom geen voorlapa-skermmuur voor nie, die ruimtelike afbakening
en strukturering het we1 deur transmissie en verandering tog nog kognitief
getoon dat Katriena die Batswana-kultuur eer deur ruimte-indeling, werking en
muurkunsuitvoering.

Katriena se doen en late getuig ook van 'n goeie

voorbeeld van wat essensieel feminisme is, soos uit haar optrede duidelik
blyk.
Die minimalisme in aantrede plaas die fokus op die simboliese deuropening
en skep ook orde en netheid deurdat dit gelig is uit die grondvlak en 'n
gedefinieerde voorlapa en ingangsopening vorm. Die stoep wat gelig is bo
die grondvlak baken die voorlapa af en laat tog toe dat die voorlapa 'n
eenheid vorm met die veld, 'n dualisme, 'n geval van afbaken en tog
uitbreiding wat visueel gebeur.

Die praktiese rede is die wegkeer van

reenwater met die stoep wat afgeskuins is na die veld, sodoende word
erosieskade bekamp. Katriena staan voor haar huis by die vaalkleimengsel
terwyl haar dogter en kleinkind langs die deuropening sit. Op die foto is die
gesonke gedeelte waarneembaar regoor die deur.
Die foto toon die skaal van die voorlapa ten opsigte van die huisvorm, 'n
balans en orde met 'n gedefinieerde ruimte wat duidelik die horisontaliteit
versterk.

Die foto toon Katriena besig om die laaste voorbereidings vir

muurkunsuitvoering te tref vir die voorfasade van haar kleihuis Die kleihuis
het 'n plat sinkdak en 'n borsweringmuur as bodeel van die fasade.

Die

borsweringmuur het Katriena as vertrekpunt gebruik orndat die erosie die
strafste daar voorkom soos die nat klei aandui (op CD, hoofstuk 6 foto 112)
6.24

Beskrywing van die muurkuns

Die muurkuns oor die voorfasade van die huis is in Wee kleure klei uitgevoer vaalswart en rooibruin. Die formaat van die muurkuns dek die voorfasade as
geheel met beklemtoning van die deur- en vensterelemente. Die tegniese
vormtaalelemente en uitvoering van die ontwerp in 'n kleimedium van Weekleure klei het ook parergonale simboolwaarde wat later bespreek word. Die
klei is reeds voorberei en moes oornag staan vir praktiese en simboliese
redes. Die praktiese rede is die vernietiging van saad in die kleimengsel deur
die toevoeging van beesmis wat ammoniak bevat en ontkierning vernietig of

doodbrand. Die klei wat in verhouding twee-derde tot een-derde beesmis
gemeng is, verhoed dat die sade daarin ontkiem en die klei van die muur laat
bars. Die meng- en knieproses word duba genoem. Die voorvaders kan
visueel kennis neem dat die Batswana-tradisie onderhou en geeer word.
Dieselfde kognitiewe boodskap geld ook parergonaal aan kultuurgenote en
aan buitestanders wat die kultuur ken (CD, hoofstuk 6 foto 113).
Die vaalswart kleimengsel wat Katriena gebruik vir die horisontale bande oor
die fasade het parergonaal simboliese waarde.

Die vaalswartklei is 'n

mengsel van swart turfgrond, houtskool en beesmis. Swart word geassosieer
met die geesteswereld, met swaar dondetwolke maar ook met voorspoed as
dit reen bring. Swart word volgens Hammond-Tooke ook verkry van roet of 'n
medisinale bossie wat gebrand word (Hammond-Tooke 1981:20).
Die rooibruin grondkleur wat met beesmis gemeng is, simboliseer bloed,
vrugbaarheid en reproduksie.

Grond is 'n betekenisvolle medium, soos

voorheen gemeld, die genesis van die Batswana se bestaan, sy boumedium
en die plek waarin hy sy voorvaders ter ruste 16.
6.25

Ondersoek na die tegniese vonntaalelemente

Uitsonderlike hoedanighede en funksies van die vormtaalelemente soos lyn,
vlak, toonwaarde, tekstuur, kleur, vorm, oorvleueling, beweging van lig en
skadu, posisie en grootte word ge'interpreteer en kan waargeneem word in die
muurkuns soos later in die analise bespreek word. Twee sterk horisontale
bande waarvan een bo aan die fasade en die ander onder teen die muur op
die spatvlak voorkom lei of rig die ontwerp. Katriena verduidelik op die vraag
van navorser waarom die fasade-bovlak, die borswering met 'n horisontale
band sonder ontwerp afgewerk word die volgende: Die borswering boaan die
muurvlak is die kwesbaarste deel van so 'n mukleimuur, die vetwering en
erosie word die strafste ervaar op die borswering en moet periodiek herstel
word. Die herstel is makliker as daar geen ontwerp op voorkom nie. Die
spatvlak bo die fondasiemuur vorm ook 'n sterk horisontale band wat op die
hoeke 'n koppelingsband vorm vir dieselfde praktiese rede van periodieke
herstel (CD, hoofstuk 6, foto 114).

6.26

Analise en die tegniese vormtaalaspekte van muurkuns

Die uiterlike hoedanighede van strukturele organisasiewyse waarvolgens
tegniese vormtaalelemente formele funksies verrig, en die vormtaalbeginsels
soos lyn, vorm, vlak, en tekstuur wat die betekenisvolle inhoud van die
muurkuns as idee vergestalt dra by tot 'n rituele gebedsuitvoering as
kognitiewe kommunikasie wat deur ritmiese herhaling, die rite, versterk word.
Tessalering

word

oor

die

hele

muurvlak

gedoen

waarna

die

muurkunsuitvoering blok vir blok volg. Die hoofpatroonvorm word in Katriena
se geval in vyf diamantindelings ingepas waarvan twee hoeke van die
diamantvorms op die sterk horisontale middellyn geplaas word.

Die

hoofpatroon se diamantvorm word verdeel in vier driehoekvorms waarvan die
punte sentreer om die middel-horisontale-as.

In die driehoekverdeelde

diamantvorms word die hoofmotief geplaas as gestileerde blommotief
gesentreer om die kruising van die hoofas by die horisontale en vertikale
kruising in die senter van die diamantvorm. Die driehoekpunte op die hoofas
sentreer na mekaar om 'n sterk fokale fokuspunt te vorm. Die hoofblommotief
bestaan uit 'n dubbele hartvomige blaar in letema wat by die hoofas-kruispunt
sentreer (CD, hoofstuk 6, foto 115).
Die negatiewe ruimtes rondom die diamantvorm as hoofvorrnindeling word
gevul met 'n sub-patroon van driehoekvorms rondom die hoofdiamantvorm.
Die sub-patroon van driehoeke is gevul met letema wat die hoofdiamantmotief
na vore stoot as gevolg van die patroon se eenvoud en tekstuur.

Die

diamantvorms vertoon amper drywend maar word visueel gekoppel op 'n
sterk horisontale-as wat deur die diamantvorms vloei. Die sekondgre patroon
van die driehoeke rondom die diamantvorms se letema tekstuur loop na
verskeie rigtings en vorm lig en skadu vlakke, 'n lewendige wisselwerking wat
die agtergrond visueel terugskuif en tog laat lewe as gevolg van die lig en
ligwerking.
Die vensterelemente is ge'inkorporeer op 'n kleiner diamantvormige blokkie
van dieselfde tessalelingsmotief deurgaans met ritme en balans voortsit. Die
ritme en herhaling skep versterking van die parergonale boodskap, orde en
balans.

Die onderste horisontale band of spatlys is versier met 'n

kettingmotief met die van opeenvolging en voortsetting met sy eie simboo

Iwaarde. Hierdeur word die horisontale lyn beklemtoon beklemtoon en volg
die oog dit spontaan (CD, hoofstuk 6 , foto 118).
Die simboliese kleurgebruik van swart (ntsho in Setswana) is belangrik. Die
pigment is afkomstig van houtskool, batterykoolstof en swart kleigrond of turf.
Swart as kleur het 'n dualistiese simboliese waarde en kan tweeledig vertolk
word. Eerstens het dit 'n simboliese skakeling met die geesteswsreld, die
badimo, die voorvaders wat verantwoordelik is vir die voorspoed, we1 en wee.
Swart het 'n dualisme van assosiasie met donker reenwolke en onheil maar
tog ook voorspoed as hul reen bring. Die skaduwee van 'n persoon (die moriti
in Setswana) is swart. Volgens Katriena is swartskadu van 'n persoon 'n krag
meer as 'n persoon - dit is soos sy aura, 'n wolk wat 'n persoon omhul. Die
skadu wat met swart geassosieer word is gevaarlik veral as 'n vrou se skadu
op die beeste in die beeskraal of op hul weiding val. Die vrou se skadu is
sterker as die van die bees en hul vrugbaarheid kan daardeur be'invloed word.
Die horisontale bande wat Katriena se rnuurkuns lei of rig, is 'n vaalswart
kleur, swartgrond gemeng met beesmis en as (molora, die Setswana woord
vir as). As is koud, die vuur is uitgebrand en laat die as agter wat 'n gryswit
toevoeging is tot die kleur waarmee dit gemeng word. Die as of molora word
ook gebruik om die inisiante tydens transisie koud te hou. 'n Vrou se bloed
word as warm beskou - daarom die smeer en dekorering op die bene met wit
klei vir afkoeling.
Beesmis as bindmiddel in die verfpigment het die vermoe, buiten sy
simboliese waarde, om vog te absorbeer en te keer dat die klei bars. Die
simboliese kleur dien by Katriena se muurkuns as gids om die ontwerp te rig
en te lei. Die kultuurgenote besef die parergonale simboliese waarde van
haar kleurgebruik en die manier waarop sy haar venster en deur omraam deur
dit te beklemtoon met die simboliese vaalswart kleur. Die kleur kommunikeer
kognitief dat sy beskerming en voorspoed afbid van die voorvaders deur haar
rituele aanbieding van muurkuns en alle openinge van haar huis wat sy
beveilig met die simboliese omramingskleurbande.
Die rooibruin klei wat Katriena in haar muurkuns gebruik word in Setswana
khwibidu of hubidu genoem. Die rooi kleipigment word uit die grond gekry
met beesmis en ook in haar geval met muurshoopklei gemeng om 'n meer

elastiese mengsel vir die muurkuns te kry.

Rooi simboliseer bloed,

vrugbaarheid gekoppel met menstruale bloed. Bloed van die offerdier het met
geloof te maak. Die dominante kleur in Katriena se muurkuns is r o o i b ~ i n ,
gemeng met beesmis en miershoopklei. Die mengsel van die klei en beesmis
maak dit 'n simboliese medium. Rooi word met bloed geassosieer, die bloed
van die offerdier.
6.27 Vergelykende sintese met 'n pre-Phatlalatsa uitleg

Die statuitleg van Katriena word met die pre-Phatlalatsa rekonstruksie
vergelyk soos uiteengesit (Addendum B, fig. 12). Die vergelyking toon dat
transmissie en verandering plaasgevind het en onderhou word met
herevaluasie. Die huis van Katriena is sentraal geplaas met die voorlapa
ruimer en groter as die van die pre-Phatlalatsa-uitleg. Die malapa-mure het
herevaluering en verandering ondergaan deur weglating met die visuele
ruimte-afbakening. Die weglating laat die besoeker met 'n subtiele begrip en
gevoel van 'n ~imte-afbakeningen tog 'n uitbreiding van 'n koppeling met die
veld. In Katriena se geval het die agterlapa verskuif na 'n mimte net links van
die voorlapa na 'n paar klippe en 'n hopie as waar kos voorberei word. Daar
word

ook

gebruik

gemaak

van

'n

lampolie- of

paraffinstofie vir

kosvoorbereiding binnenshuis.
Die agterlapa het deur herevaluering verskuif tot langs die huis en ook
binnenshuis wat meer prakties is vir die gesin. Die parergonaal kognitiewe
boodskap van die vestiging van Katriena is dat sy die kosmografie en die
kosmologie onderhou. Die onderhouding en respek vir die sosiokulturele
diktering kan waargeneem word in die ~imteverdelingen konstruksie deur
herevaluering en die uitvoering daarvan. Katriena het ook die agterkant van
haar huis se muurkuns voltooi wat op video vasgelg is (CD, hoofstuk 6, Video
snit ).
Met al die bedrywighede van Katriena is sy 'n voorbeeld van 'n sterk vrou wat
die ideale van die feminisme vergestalt. As broodwinner beoefen sy 'n beroep
as huisbediende en is moeder van twee kinders. Huisbou en muurkuns het sy
eiehandig aangepak en onderhou dit gereeld teen erosie en vetwering
tesame met haar huishouding.

6.28

Die huis van Maria Kapula

Die huis van Maria Kapula en haar man Johannes (weerskante van hul
voordeur in Phokeng 533, Ruighoek, fig. 13). Maria is 53 jaar oud en besit die
huis van polwane roukleisteen met plat sinkdak (CD, hoofstuk 6 , foto 119).
Die voorlapa is afgebaken deur sitbank met gevormde gestapde rugleunings
(CD, hoofstuk 6, foto 120). Die aantrede tot die voorlapa, waar prof. Van Wyk
staan, word beklemtoon deur 'n tuinhekkie met gestapde kortmuurtjies van
Polwane - 'n rousteen, gepleister en geverf in die simboliese kleure rooi, swart
en wit (kyk kleursimboliek) (CD, hoofstuk 5, foto 21). Die reghoeke op die
sitbanke is spieelteels, vindmateriaal by bou-afval wat kreatief en vindingryk
aangewend is deurdat die spieels kleure uit die omgewing kaats en deel word
van die onmiddellike omgewing (CD, hoofstuk 6 foto 122). Agter Maria en
Johannes kan die kleurkaatsing op die bank se spieelteels gesien word wat 'n
postkolonialistiese invloed toon.. Die sitbank vertoon baie onpersoonlik sodra
enige persoon nader is daar een of ander vorm van kleur beweging wat die
bank se spieelteels kaats (CD, hoofstuk 6 , foto 123). Die ruimte beplanning is
ook geskik vir stokvel aanbieding wat krediet oorgooi behels. Die voorlapa
sluit langs die kookhut of agterlapa af met 'n pergola van riet wat skuiling bied
teen die fel middagson (CD, hoofstuk 6 , foto 124).
Die voorlapa wat baie uitgebreid en gesellig vertoon met funksionele sitbanke
as afbakening het 'n vloerbedekking van vasgestampde gmnd.

Die

hoeveelheid sitbanke in die voorlapa en onthaalarea kommunikeer
parergonaal en visueel dat Johannes een of ander belangrike posisie beklee moontlik op die kapteinsraad dien en dat onthaalgeriewe noodsaaklik is. Dit
kan ook op die ekonomiese hulpfonds wees waar stokvel 'n hoofrol speel.
Transmissie en verandering is duidelik aan die herformulering van uitleg,
ruimte-indeling en struktuurvergestalting waarneembaar.
Deur transmissie en verandering het die agterlapa verskuif tot by die hoof
ingang wat deur 'n IBR-profiel sinkaanbouing en skerm aangedui word (fig.
13).

Die oopvuur kook gedeelte is direk voor die sinkaanbouing wat as

stoorplek dien. Op die volgende foto staan Johannes en Maria in hul voorlapa
met die huis links en die sinkaanbouing agter hulle as deel van die agterlapa.
Die vergelyking tussen Maria se uitleg en die rekonstruksie (CD, hoofstuk 6 ,

fig. a, b)(Frescura 1998) toon dat transmissie en verandering plaasgevind het
ten opsigte van plasing van die woning in die gekose ruimte, uitleg en
verdeling.

Transmissie word nog steeds onderhou wat sigbaar is in die

beplanning van die malapa en die mimtewerking.

Die plasing van die

agterlapa is funksioneel geriefliker vir verversings aan besoekers wat 'n
herindeling toon maar tog privaat afgeskerrn is (CD, hoofstuk 6, 126).
6.29

Beskrywing van die muurkuns

Die bestudering van visioenkre en tegniese vorrntaal van muurkuns kan nie
op Westerse grondslag beoordeel en bestudeer word nie. Die geometriesabstrakte ontwerp in olieverf op die sink aanbouing toon 'n ritme en
koppelende verband met die aardse kleure van die tradisionele kleihuis. Die
boumateriaal van die reghoekige hoofhut is nog steeds tradisionele polwane
rou boustene vir die mure met die sinkaanbouing wat dien as die stoorplek vir
die kookpotte, kleipotte en ander benodighede. Die grasdak is vervang met
sink wat minder onderhoud verg.

Die geut word gebruik as boonste

horisontale band opgebreek deur ontwerp wat transrnissie en verandering
toon as gevolg van veranderde meer permanente materiaal gebruik vir
uitvoering.

Die horisontale band by die spatvlak of fondasiemuur is ook

dekoratief opgebreek deur driehoeke.

Die inkorporering van die

vensterelement op 'n groot driehoekvlak met ruimteverdeling aan weerskante
van die venster toon Maria se gevoel vir ontwerp en balans vir orde, ritme en
harrnonie. Die bruin horisontale bande en reghoeke aan beide kante van die
venster skep 'n rustige effek en inkorporeer die venster element in die
ontwerp ritme. Die inkorporering en die aanduiding van haar domein as vrou
waar sy kos voorberei en haar gesin voed soos die stampblok van hardekool
kognitief parergonaal aandui (CD, hoofstuk 6, foto 128).

Die orde en

ordelikheid in die lapa is vir die Batswana van kardinale belang om bose en
slegte kragte uit hul vestingsafbakening te hou.

6.30

Kontekstualisering en interpretasie van die sosiale omgewing
waarin muurkuns voorkom

Die vesting van die Batswana word gesien as 'n institusie en nie net 'n
struktuur, wat vir komplekse doelstellings geskep is nie.

As skuiling die

passiewe doel van die vestiging is, dan is die positiewe doel sekerlik die
kreatiewe skepping van 'n vesting wat die inwoners se kosmologie en
kosmografie die beste pas as sosiale eenheid van 'n ideale leefruimte. Die
vestingsoprigting word sosiokultureel gedikteer en die feit be'invloed die
plasing van die muurkuns in die vesting se ruimte en ruimtewerking en deur
transmissie en verandering ook die herevaluering daarvan.

Mure en

skermmure definieer ruimtes soos publieke en private ruimtes soos in die
muurkuns en statuitleg bespreek is. Vewantskap van een vestingsuitleg tot
die ander en die uitleg van talle hutte en hul malapa in een vestiging geskied
gewoonlik in senioriteit orde, veral waar poligamie ter sprake is. Die probleem
van definiering van hierargiese ruimtes in een vestiging waar dit kan gebeur
dat publieke en private ruimtes kan oorvleuel.

Grense word streng

gerespekteer en baie belangrik geag (kyk hoofstuk 45).

Kyk ook in

Hammond-Tooke se boek, Patrolling the herms: Social structure, cosmology
and pollution concepts in South Africa (1981:8) waarin hy die noukeurige
voorsorg beskryf van maatreels wat getref moet word om nie die grense
inmekaar te laat vloei vir individuele beveiliging deur rituele uitvoering nie.
Die parergonale sosiokulturele faktore is die primere faktor by vestiging en
uitleg en het die invloed op die plasing van die muurkuns om die sosiale area
aan te dui, sodat daar nie oortree word deur besoekers om grense te oorskry
nie. Muurkuns het die vermoe om definiering en verdeling van ruimtes te
versterk met sy parergonale kommunikatiewe visuele kognitiewe eienskappe.
Die kontekstuele en betekenisvolle hoedanighede aangaande die kunstenaar
en haar muurkuns kan gesien word as haar parergonale uitlewing van haar
kosmologie en kosmografie te onderhou.

Samevattend kan daar 'n sterk

Afrosentriese kognitiewe kommunikasie ervaar word tussen Noordwes se
Batswana-muurkuns en die van die Nubiers in Egipte. 'n Vergelyking kan hier
getref word tussen die noorde en die suide van Afrika. Die navorsing hier
gaan nie primer oor muurkuns as fokus nie maar we1 oor transmissie en

verandering binne die raamwerk van 'n parergonale beskouing waarin
muurkuns 'n bydraende rol speel in die voorlapa en aantrede van beide volke.
Daarom word slegs 'n kort vergelyking van die kreatiewe skepping van Wee
Afrika-kulture verskaf.
Die Wee-dimensionaliteit van die Batswana-reliefgraverings van die muurkuns
toon ooreenkoms met die Wee-dimensionaliteit van die Nubiers se
hierogliewe in graftombes en muurskildering.
parergonale kommunikasiemiddele.

Beide funksioneer as

Die ooreenkoms is duidelik visueel

waameembaar as na die foto gekyk word. Die Nubier se voordeuropening
word met muurkuns beklemtoon en toon relief, driehoekvorms, plant- en
saadmotiewe terwyl die Batswana-voordeuropening in die voorbeeld dieselfde
karakter toon van klem as simboliese opening van reliefvorm, plant- en
saadmotief. Die keuse van onderwerp vir muurkuns stem ooreen, kleur en
vorm simboliek en die beklemtoning van deur- en vensteropeninge toon
ooreenkomste (CD, hoofstuk 6, foto 128, 129).
Die driehoekvorm word in Egipte gebruik as simbool van vrugbaarheid, die
omgekeerde driehoek stel die simbool van vrugbaarheid of reproduktiewe
orgaan van die vrou voor. Wat betref die afbakening van private en publieke
ruimtes is daar ooreenkomste, en die teksture, die totemdiere of demi-gode
kom by beide groepe voor. Die optrede om onrus te vermy en die ordelikheid
van die ruimtes toon ooreenkomste. Die sandvloere van die Nubier wat in
patroonvorm gevee word, teenoor die grondvloere van die Batswana wat met
beesmis in patrone gesmeer word toon dieselfde soort ontwerp (CD, hoofstuk
6, foto's 130, 131).

Die driehoekvorm word in die Egiptiese hierogliewe gebruik as simbool van
vrugbaarheid.

Die omgekeerde driehoek stel die vrugbaarheid of

reproduktiewe orgaan van die vrou voor, soos ook in die Batswana-muurkuns
(Stow 1905 se reproduksie van foto's van Schapera in Volume 2).

Die

fotografiese versameling van die Kimberley-museum huisves muurkuns van
die Batswana geneem deur Duggan Cronin in 1919 en 1934, wat toon hoe ryk
die Batswana-muurkuns aan driehoek- en reghoekvorms is (CD, hoofstuk 6,
133a - b)(Stow IgO5:34, foto 17, Addenda).

Die golwing van die waterlynontwerp (die Tswana-woord is motswedi)
(glossarium), gekurfde of sigsaglyn, kom in beide kulture voor en word in die
muurkunsontwerp gebruik. Die golwende waterlyn van die Nubiers wat baie
prominent in hul muurkuns voorkom, word by die Batswana as hoofpatroon en
as invulpatrone gebruik by letema (CD, hoofstuk 6, foto's 134 a-f).

Die

geometriese ontwerp, die stilisme van plant- en saadmotiewe korn by beide
volke voor en is ingestel op vrugbaarheid en 'n leefwyse uit die grond. Grond
en water is vir albei volke 'n lewensbron, die genesis.
Die boumediim van klei wat met gras gemeng word by die Nubiese stam as
ongebakte steen gebruik. Dit is soos die van polwane, 'n Tswana-steen of
"green brick". Die verskil is dat die Batswana die grond vir die stene met
beesmis meng, terwyl die Nubiers die Egiptiese steenkleimengsel met strooi
meng. Die voordeel is dat dit selde in die Egiptiese woestyngebiede reen,
daarom is hul muurkuns baie meer permanent, aangesien dit net stof en
sandstorms is wat dit verweer. Wit kalk word gebruik om vir die buitemure 'n
beskermingslaag teen verwering deur sandstorms te bied. Die oomame van
moderne verfpigment het ook hier sy invloed laat geld soos by die Batswana.
Die veranderende omstandighede, soos ontwikkeling van die pre-industriele
boukuns waarvan muurkuns deel gevorm het van die muurwand, en die
funksie vervul het van 'n kognitiewe taal vir kommunikasie, het verander. Die
industriele boukuns kan nie meer tradisionele muurkuns akkommodeer nie
met

die

verandering van

boumateriaal en

sosiokulturele

eenheid.

Verandering het ingetree en die tradisionele muurkuns het sy plek en funksie
verloor in die snelle ontwikkeling van industriele-boukuns wat veld gewen het
(Conradie 2000). Muurkuns het verander van 'n kognitiewe taal wat eenheid
en saamhorigheid uitgespel het na 'n kreatiewe skepping met vindmateriaal dit vorm deel van die konstruksies van "shacks", en maak dit persoonlik en
individualisties (CD, hoofstuk 6, foto's 135, 136). Die afbeelding toon die huis
as simbool van die "self" sonder enige sosiokulturele voorskrifte - 'n simbool
wat toenemend individualiteit uitspel.
Navorsing het getoon dat muurkuns aan die uitsterf en yl verspreid is omdat
dit uiters kwesbaar is en vinnig verweer.

Navorser het besonderse

voorbeelde gedokumenteer om te publiseer as kultuuretfenis vir die nageslag.
Die publikasie sal eersdaags verskyn as bydrae tot kulturele bewaring.
6.31 Slotbeskouing
Die slotbeskouing het v o n aangeneem tydens die navorsing oor muurkuns in
Noordwes deur 'n parergonale Afrosentriese beskouing. Daar is gevind dat
by elke muurkunsuitvoering estetiese krag geskep is, nie slegs deur die
meesterlike krag van die hantering van die medium nie maar ook deur rituele
uitvoering daarvan. Die muurkuns besit metafisiese eienskappe in eie reg en
kommunikeer kognitief parergonaal met die aanskouer en met die badimo
(voorvaders). Die gehoorsaamheid aan basiese stilistiese norme weerspieel
dat transmissie en verandering gedryf word deur her-evaluering van
bestaande sosiokulturele waardes en standaarde. Die uitvoerder word gesien
as tussenganger en geen hoe premie word geplaas op individualiteit nie maar
volg die normatiewe en sosiokulturele konvensies as kognitiewe parergonale
kommunikasie. Die materiale wat gebruik word het hul eie krag en betekenis
en duursaamheid is ook nie van primere belang nie.
Die veld van die etniese estetika is steeds in sy kinderskoene en stel
eindelose moontlikhede aan die student om nie die Westerse estetiese
beginsels te her- definieer en te heroorweeg nie maar by die sosiokulturele
norme van die kosrnografie en kosrnologie te hou. Westerse waardes is feitlik
onafwendbaar, juis orndat die basiese-taal van die estetika Westers is. Teen
die agtergrond is muurkuns gesien as sosiokulturele kommunikasie, wat
kognitief kommunikeer met die wat die kultuur ken maar ook om transmissie
en verandering te weerspieel met die volgende herinterpretasie in:
Orde en definiering van hierargiese gebruiksruimtes wat ook
binnenshuis verskuif het.
Struktuutformulering met 'n kognitiewe woordeskat wat kan postuleer in
die strukturele boukuns en ruimtelike verwantskap van die boukuns
omgewing.
Tessalering wat daartoe bydra om ordelike en gebalanseerde ruimteafbakening vir balans tot strukturele verwantskap te skep.

Orde en geordenheid in die sisteem wat chaos uitsluit en skeiding
tussen binnemimtes wat georden en beveilig is insluit.
Cum -- die parergonale kringloop is voltooi en die kultuur weerspieel 'n
palimpsest (geplooide vel manuskrip) waardeur die tydspyle van Afrosentriese
invloed van die diversiteit en kreatiwiteit van die mense van Suid-Afrika
parergonaal weerspieel word.

Die invloed is waameembaar in nuwe

manifestasies, soos die Ambassade-gebou in Berlyn se argitektuur en
muurkuns. Die gebou (CD, hoofstuk 6, foto 137) toon 'n kliprnosa'iek met die
hand uitgevoer deur die vrouekunstenaars van Joyful Creations wat
tradisionele ontwerpe van die Batswana op 'n kontemporgre manier vertolk.
Die klipmosa'iek van spoelklip (kyk ook 6.4.6) wat in dinamiese driehoek en
diamantvorm-ontwerp uitgevoer is, word in die atriumdeurgang gebruik om
transisie te definieer tussen die sandsteen vloerafwerking en die geglasuurde
balustrade.

Die keuse van die materiale in ontwerp en skerms toon

postkoloniale invloed en wys juis hoe belangrik die keuse van natuurlike
aardse materiale vir die Suid-Afrikaanse volke is.
Die versiering (CD, hoofstuk 6, foto's 138, 139 140) toon Letema-ontwerp
uitgevoer deur vroue in die boutradisie wat gebruik word deur landelike
gemeenskappe vanaf pre-Phatlalatsa. Die tegniek word deur transmissie
oorgedra van moeder na dogter.

Die gestileerde Letema-ontwerp wat

tradisioneel Batswana-motiewe is, is uitgevoer deur drie Suid-Afrikaanse
vroue van die Joyful Creations kunsprojek in Pretoria.

Hulle is Henrietta

Ngako, Marinda du Toit en Tieneke Meijer. Die Letema-patrone is uitgevoer
in die nat klei deur dele van die klei weg te krap wat 'n sterk assosiasie het
met grondbewerking en ploegvore op die landerye (kyk 6.4.3 en 6.4.1).
Tradisioneel wend vroue die kleipigment aan met die hande en vingers en
skuur dit glad met 'n papatello en voer daama die Letema ontwerpe uit in die
nat pleisterklei. Die ontwerpe is deur genoemde drie vroue met die hand en 'n
pleistertroffeltjie, b a s en lap op die gekleurde pigmentmuuroppervlak
uitgevoer. Skeppende ontwerpe met simboliese waarde wat teenwoordigheid
aan afwesigheid verleen en lewe aan dood in die Suid Afrikaanse landskap.
Besonder bevredigende afwerking van teksture en kleur is gekombineer in
gebeeldhoude vlakke van die nat pleistermuur kyk (6.4.5).

Die pilaar (CD, hoofstuk 6, foto 141) sirnboliseer die ruggraat van die
demokrasie in Suid-Afrika en is uitgevoer in letema-relief (kyk 6.4.5 en 6.4.1).
Die letema-tegniek is deur transmissie met verandering deur die eeue van
moeder na dogter oorgedra. Parergonaal spel die relief gedekoreerde kolom
die volgende uit aan diegene wat die kultuur ken:
Letema beteken letterlik "teaching through sharing". Ons deel dus deur
transmissie en herevaluering en eer die kultuur van ons voo~aderswat deur
transrnissie met herinterpretasie invloed en weerklank tot in Europa en ander
werelddele vind.
Die volgende beeldmateriaal (CD, hoofstuk 6, foto's 142-149) toon verdere
afwerking en ruimteverdeling en werking van die Suid-Afrikaanse ambassade
in Berlyn. Die foto's toon die palimpsest-werking wat met kultuur vergelyk kan
word waar die tydspyle parergonaal beweeg en met ontbloting toon hoe die
Afrosentriese op sy beurt weer inslag vind in die Eurosentriese milieu.
Die Letema-relief toon ook sy invloed in geboue in Mosambiek ontwerp deur
Pancho Guedes. Die driehoek en diamantvonn, ontwerp in relief-letema, het
'n dinamika wat versterkend werk deur die lig en ligwerking van die letemarelief en teksture wat 'n Afrika-inslag aan die gebou-ontwerp verleen. Die
Universiteit van die Witwatersrand het 'n eredoktorsgraad aan Pancho
Guedes toegeken in 2003 vir geboue wat ontwerp is met Afrika-inslag (CD,
hoofstuk 6, foto's 150-153).
Die GUGA S'Thebe Arts, Culture and Heritage Village in Langa toon 'n sterk
Afrosentriese invloed op Suid-Afrikaanse argitektuur en I6 klem op Marc
(19i'i':l8) se stelling dat:

....an architect does not apply a "style" to a building but rather a
language.
Die aanhaling van Marc word weerspieel in die taal van 'n reenboognasie van
kulturele eenheid se verskeidenheid en rykheid wat weerspieel word in die
volgende ruimteverdeling en werking van bou- en muurkuns wat 'n
monumentaal-dekoratiewe kunsvorrn met variasie in uitvoering is (CD,
hoofstuk 6, foto's 154-160).

HOOFSTUK 7: RESUMe
7.1

lnleidende opsomming

In die navorsing is bevind dat sosiokulturele konsepte as voorskrywende
invloed geld by Batswana bou- en muurkuns. In Noordwes het die Batswanakultuur (Afrika) in interaksie met die Europese invloed (kolonialisme) verander.
Die verandering is sigbaar in die skakeling tussen kultuur en ekonomie. Daar
bestaan 'n verbintenis tussen kultuur en finansiele welvaart deur produksie, wat
weer op sy beurt deel vorm van kultuur en ekonomie. Die akkulturasie van
Afrika-kulture met westerse invloede kan vergelyk word met 'n palimpsest, 'n
gerimpelde vel, waardeur die kultuur, politiek en ekonornie soos tydspyle
beweeg en terugkaats. Die verwantskap met die historiese en sosiokulturele
realiteite teenwoordig in die gemeenskappe maak nie voorsiening vir tradisie
anders as na nuwerwetsheid en moderniteit nie.
Noordwes as navorsingsgebied is ryk aan dokumentere getuienis en die
ondersoek het aangetoon dat veral die historiese woongebied van die
Batswana in die vroee negentiende eeu deur verskeie Europese
sendelinge, reisigers en handelaars deurkruis is. Die gebeurtenisse het
belangrike bronne van etnografiese en kontemporgre historiese inligting
nagelaat maar ook leemtes. Leemtes as gevolg van waarneming of
onvolledige dokumentering of subjektiwiteit van die sendelinge en
optekenaars. Aan die anderkant kon die leemtes met argeologiese data en
opgrawings lig werp op historiese gebeure en aktiwiteite en prosesse oor 'n
lang termyn. Voorbeelde is die rekonstruksies van hut grondplanne,
malapa, graansilo's kleipotte, juwele klere en so meer (Brzezinski 1993%).
Die Eurosentriese invloed via kleredrag, boumateriaal en gebruiksartikels is ook
duidelik afgeskuur teen die Afrosentriese via die Kaapkolonie en Setlaars. Ook
met die ineenvloeiing van kulture ten opsigte van die argeologiese, mondelinge
en dokumentere inligting bronne en metodologie.

Die fase van 'n kultuur-

chronologie wat in die etnohistoriese identifisering en koppeling met die
dokurnentere bronne val is van belang vir die rekonstruksie van 'n historiese
tydvak. Die tydvak verskaf dan saam met die argeologie die inligting om 'n
kronologiese argitektoniese samestelling te kan doen. Kolonialisrne het via die
sendeling, handelaar en reisigers sy weg in Afrika gevind.

Mondelinge

oorleweringe by die Batswana is veral van belang in die verkennende fase van
die ondersoek wat dan argeologies en histories aangevul kan word.

Post-kolonialisrne het ook rnoderniteit in Suid-Afrika gebring wat gebaseer
is op die proses van sosiale, politieke en ekonomiese aanvaarding op
psigiese vlak en 'n pakket van Westerse waardes (Coetzee 1989:9-11). In
die pakket van Westerse waardes speel ideale, vryheid, demokratiese
regte en individualisrne 'n rol. Volgens Coetzee behels dit op sosiale vlak
die aanvaarding van politieke regte, opvoeding, ekonomiese strukture,
markte, verdeling van werk en vrye entrepreneurskap. Op kultuurgebied is
dit verfynde gevorderde tegnologie, sekularisering, burokratiese strukture,
en die bree beginsel van rasionaliteit. Die verfyning van 'n kultuur in 'n
multi-kulturele gemeenskap se hooffunksie is om langs die weg van
transrnissie identiteit te definieer, selfs al vind daar ook veranderinge plaas
sodat daar altyd sekerheid is oor wie die "ons" in 'n gegewe situasie is, en
wie die "hulle" (Mazrui1980:47).
Die stelling word bevestig deur die navorsingsbevinding dat identiteite in SuidAfrika en Noordwes verander het as gevolg van post-kolonialisme, die snelle
interaksie met die Westerse wgreld, denkwyse, politiek en ekonomie.
Terwyl die Westerse gemeenskap soms na jare eers die waarde van ou Britse
koloniale huise, Kaaps-Hollandse huise en volksboukuns uit die pionierstyd
herwaardeer en baie d a a ~ a nsorgvuldig bewaar, sal dit nog geruime tyd neem
voor die Batswana die kulturele waarde van sy erfenis besef. By die Westerse
deel van die bevolking was daar vir geruime tyd miskenning en selfs verwerping
van hulle eie kultuurerfenis en die materiele voortbrengsels daarvan, voordat
die herwaardering plaasgevind het, en dieselfde is tans besig om met die
Afrika-kultuurgoedere te gebeur.

Die donker feit bestaan egter dat weinig

behoue gaan bly van die ryke kultuurskatte omdat die boumateriaal weer terug
verweer in bruikbare grond. 'n Tradisionele Batswana-huis gaan dalk binne
dekades net in afbeelding bestaan

-

soos wat met die trekboere (k1775) se

Kapstylhuis gebeur het. Om die betrokkenes en die owerheid opnuut bewus te
maak van die kulturele skatte, waaronder muurkuns van die Batswana, was die
dryfveer tot daadwerklike aksie om die antieke stat Kaditswhene uit die
Ystertydperk as bewarenswaardige kultuurhistoriese terrein verklaar te kry
(addendum D).
Volgens Norberg-Schulz is

... architectural space ... a good indicator of cultural continuity and change
(1971:52).
Bachelard (1969:18) bespreek die belangrikheid van ruimte en ruimte werking
in die menslike "imagined being".

... "imagined being" of man, are used to structure the exploration of the
spatial aspects of the narrative, focussing on the house as the central
meaningful space.
Die belangrikheid van ruimte-uitleg, hierargiese verdeling en werking vorm 'n
deel van die kem van die parergonale blik op transmissie en verandering. Dit
rnoet egter

beklemtoon word dat die bou-uitdrukking nooit volkome

korrespondeer met die kulturele konsepte nie. Die parergonale s& meer van die
bouvorm as bloot net die visuele waameming of die analitiese beskrywing. Die
sosiokulturele eenheidsband, harmonie en verering van die kulturele kan slegs
parergonaal ontbloot word, terwyl die visuele dalk as 'n stelling die
eenvormigheid van die bou- en muurkuns uitspel. Die stelling is as juis bewys
deur die navorsing van die visuele voorstelling van die argitektoniese
ontwikelingsplan (figuur 2.6). Rapoport (1969:48) plaas die dominante klem op
sosiokulturele-kragte wat die huisvorm bepaal as volg:
The forms of primitive and vernacular buildings are less the result of
individual desires than of the aims and desires of the unified group
for an ideal environment. They therefore have symbolic values,
since symbols serve a culture by making concrete its ideas and
feelings.
7.2

Die huis as simbool van veilige vesting word, deur transmissie en
verandering, vervang deur die huis as simbool van die "self'

In Cooper (1976: 446), se artikel oor "House as symbol of the self', maak sy die
volgende stelling:
In describing the house as an expression of "self", Cooper emphasizes the
notion of house as fortress-to-be-defended but where defence is no longer
regarded as important the house becomes an individual expression of
"self"-and-family.

Die stelling bevestig dat transmissie en verandering plaasgevind het sodat die
Batswana bou- en muurkuns wat sosiokultureel gedikteer word wat vorrn,
boustyl ~irntewerking,uitleg en plasing aanbetref verandering ondergaan het.
Transmissie en verandering vind plaas deur verskeie konsepte wat deel vorm
van 'n groter geheel, met veelvoudige fasette en oorvleuelende reekse patrone
wat in verskeie kategoriee ingedeel kan word (hoofstuk 4), bv. konsepte soos
sosio-kulturele faktore, gewoontes, boufunksie wat 'n sosiale aksie is,
verandering van die argitektoniese vorrn, die konsep van argitektoniese

simboliek, modernisering van tegnologie, asook die uitvoering daarvan met
meer beskikbare bruikbare, funksionele-boumateriaal en tegnologie.
Konsepte en faktore wat die interne organisasie (hoofstuk 3) van die huis
aangaan, het nie verander nie en ook nie die uitdrukking van privaatheid,
harmonie en ordelikheid nie (hoofstuk 3). Die Batswana glo nog dat die bouaksie 'n geleentheid vir sosiale deelname is, ten einde standaarde dieselfde te
hou en om te keer dat onrus, vreemde rnagte en afguns die harmonie kan
versteur. Die kulturele vereistes stel standaarde vas wat bepaal wat mooi en
goed is, en tree evaluerend op vir die betrokke kultuur (Mazrui 1980:47).
Die veranderende omstandighede van ontwikkeling vanuit die pre-Phatlalatsa
na die post-Phatlalatsaera het die huis laat verander vanaf sirnbool van veilige
vesting na die simbool van self-identiteit (hoofstuk 5).

Nuwe duursame

materiale word gebruik met nuwe tegnologie en die huis word die simbool van
die "self' om ekonomiese sukses en status te weerspieel. Die talle vindplekke
wat transrnissie en verandering aandui bevestig dat daar transrnissie en
verandering plaasgevind het deurdat daar later van individuele bouvorms,
gebruik gemaak word; nuwer boumateriale met nuwe tegnologie aangebring
word, alles volgens persoonlike smaak en voorkeur (CD, hoofstuk 7, foto 26, fig.
2.6). Die verwantskap tussen sosiokulturele konsepte en bou- en muurkuns
bestaan beslis, te oordeel aan die talle navorsingsvoorbeelde soos aangetoon
op vindplekke.
Hoofstuk 3 behandel die gegewens wat aan die lig gekom het met die
argeologiese opgrawing van die pre-industriele stat Kaditshwene wat die
navorser kon meemaak (Conradie 2000a; Video). Die data afgelei van die
materiele reste wat op die opgrawingsterrein gevind is, is vergelyk met die
historiese beskrywings van Campbell (1820), Burchell (1822), Maggs (1976),
Taylor (1976), Badenhorst (1981), Pistorius (1986) en Frescura (1998). Die
gekontroleerde data is daarna vergelyk met die huidige vestigingsuitleg van
Figure 10, 11, 12, 13).

7.3

Konsepte wat die vestigingspatroon onderle het, het verander en
die verandering word weerspieel in die evoluering van 'n nuwe
vestigingsvorm

Die pre-industriele vestigingpatroon van die statte was dig by rnekaar geplaas
vir

verdedigingsdoeleindes en

kapteinsgesag.

het

streng

gefunksioneer onder

die

Die politieke verandering na 'n dernokraties-verkose

adrninistrasie het die bevolking van die area rneer geleentheid gebied tot die
keuse van hul vestigingsgebied.

Die navorsingsfokus het verskuif na

vestigingsuitleg op individuele e w e in huidige vestigingsgebiede. Die verskil in
grondplanuitleg, vorm en bournateriaal is visueel waarneembaar.

Die

verandering in grondplanuitleg het geleidelik plaasgevind met verskeie variante
of tussenfases op een erf (hoofstuk 4, 49-51), sodat op die een erf 'n
rondawelhut, 'n vierkantige en reghoekige grondplan, en ook nog 'n
konternporere beplanning voorkorn (CD, hoofstuk 7, foto 52b, 54). Die uitleg
toon die herevaluering van sosiokulturele waardes, kundigheid en ekonorniese
vermoe van die Batswana.
Die vergelyking van die tradisionele met eietydse vestigingsgebiede toon groot
verandering wat die statsuitleg aanbetref. Die organiese wykspatroon (CD.
hoofstuk 7. fig. 5.17, 4) is vervang deur straatblokke wat as wyke dien (CD,
hoofstuk 7, fig. 24).

Die digbevolkte, amorfe statsuitleg is vervang deur

landmetersetwe met eienaarskap.

Grensheinings word gedeel, die grond

behoort aan individuele eienaars en is nie rneer kornmunaal nie.

Daar is

lopende water en elektriese kragvoorsiening, paaie en vullisverwydering. Die
geriewe het 'n groot ekonorniese irnpak op die Batswana se leefwyse gelaat.
Die verandering het ook die groepeenheid verbreek orndat daar nie rneer
waarde geplaas word op eenvorrnigheid en groepaksie nie. Die veranderings
het transrnissie teengewerk en kulturele verbrokkeling gestirnuleer (hoofstuk4,
5).
Die "stokvel"- tendens het ontpop vir groepondersteuning en finansiele hulp.
Navorsing het bewys dat dit die stokvel die enigste bron is wat die helpende
hand uitsteek ter wille van sarnesnoering van groep of sosiokulturele eenheid
deur ekonorniese hulp (Vermaak 2000:45-46).

Bendes is die negatiewe tendens en tog deel die bendes hul buit om die sosiokulturele b a d e te versterk en hul omgewing te laat baat by hul aksies (Lukhele
199O:I6-19).
7.4

Die hierargiese konsepte wat beheer uitoefen oor argitektoniese
ruimte en gebruike in die bouvorm word bedreig deur eksteme
faktore soos 'n nuwe politieke struktuur en 'n kontantskonomie

Die sosiokulturele kragte was in direkte konfrontasie met die nuwe politieke
bestel en die ekonornie. Die ekonomie het dit moontlik gemaak om eie smaak
en waardes te bekostig wat die harmonie wat in die vestigingsvorm en
argitektuur uitgedruk word versteur het. Selfs die konseptuele verandering is
merkbaar in die politieke en ekonomiese verandering wat 'n ingrypende
parergonale verandering meegebring het. Die aanvaarding van regeringsgesag
en ekonomiese waardes word ook fisiek gemanifesteer sodat dit wat visueel
sigbaar is, in die sin dat die huis sy funksie as beskermende vesting verloor het,
en dit vervang is deur 'n huis wat beplan, gebou en versier word om te dien as
simbool van die "self' en van omstandighede, veral in die plakkersbuurte
(hoofstukke 2 en 4).
Die huis word die persoonlike simbool van status en kapitalistiese welvaart,
soos in hoofstuk 5 uiteengesit. Die sosiokulturele tradisie van die Batswana
word negeer ten koste van persoonlike ruimte onder die greep van die
Westerse materialisme en die kommersiele sakewereld.

Dit het belangrik

geword om die huis te gebruik as vertoonvenster of kennisgewingbord om sy
sukses te toon - sukses in die kapitalistiese wereld. Die essensie van 'n mens
se bestaan en lewensdoel word saamgetrek binne bepaalde beskermende
grense van sy huis, sy persoonlike ruimte.
manifestasie van individualiteit (hoofstuk 4 en 5).

Die huis word 'n simbool 'n

7.5

Tegnologiese

verandering

in

die

Batswana

bou-

en

muurkunsprosesse het herevaluering en aanpassing ondergaan wat
sigbaar is in die bou- en rnuurkuns en daarin gemanifesteer word
Die metode van die boukonstruksie is bestudeer volgens die vernuwing van
bournateriale wat tradisioneel en tans gebruik word. Die nuwe tegnologie van
die industriele tydperk het nuwe rnateriale beskikbaar gestel wat duursamer is
en toegevoeg is tot die tradisionele bouwerk. Die toevoeging en vervanging
van tradisionele materiaal wat die onrniddellike omgewing beskikbaar was, het
ekonomiese implikasies meegebring.

Opgeleide vakmanskap, tegniese

kundigheid en professionele dienste word 'n toevoeging tot die groepboukultuur,
en aanpassings moes gernaak word om die nuwe vakmanstoetrede te
akkomrnodeer. Die sosiokulturele groepsbouaksie het verbrokkel omdat die
hedendaagse boukuns rnoderne tegnies-opgeleide vakrnanskap verg en 'n baie
belangrike sosiokulturele groepsbouaksie van familie en bure kom tot 'n einde.
Die leerskool vir kinders verdwyn ook van die toneel, want die kind is vroeer van
jongs af opgelei in kleiner takies by die groepsbou en 'n deel van sy kulturele
opvoeding gaan dus verlore (Frescura 1999:7-9).
7.6

Die konsepte wat onder individuele kontrole is, het nie verander nie,
maar het herevaluering en herinterpretasie ondergaan en die
aanpassing en verandering word weerspieel in die bou- en
muurkuns en die leefwyse van die Batswana

Die parergonale konsepte wat onder individuele kontrole is, die kosmografiese
en kosmologiese konsepte word nog in stand gehou soos die suiwering van 'n
stat (hut) van bose geeste en slegte magte. Die groepritueel is teenstrydig met
die Christelike geloof wat deur baie Batswana-rnense aangeneem is nadat
sendelinge die Evangelie aan hulle gebring het. Die rituele het verander na
private rituele om die huishoudings te beveilig, deurdrumpels te beveilig as
simbool van skeiding tussen buite wat ongeorden en onveilig is teenoor binne
wat gesuiwer en georden is. Die uitvoering van die suiweringsritueel verskil van
huishouding tot huishouding afhangende van wat hulle glo, of wat die toordokter
aanbeveel en nodig vind (Grant 1995:40).

7.7

Gevolgtrekking
Die navorsing het bevind dat dit sosiokulturele konsepte en faktore is wat
transmissie en verandering van Batswana bou- en muurkuns bepaal, en
dat transmissie en verandering 'n aanduiding is van sosiokulturele druk
en plooibaarheid en 'n voortsetting is daarvan (hoofstuk 3 en 4). Die
konsepte wat onder individuele kontrole is soos die kosmologiese en
kosmografiese geloofsoortuigings het nie verander nie maar aangepas
(7.6)(hoofstuk 4).
Die parergonale weerspieeling van transmissie en verandering in die
Batswana bou- en muurkuns het met die navorsing getoon dat die huis
as simbool van veilige vesting deur transmissie en verandering vervang
is as simbool van die "self'. Die weerspieeling word binne die konteks
van die aanpassings en herevaluasie en interpretasie van bou- en
muurkuns waargeneem (kyk ook 7.6). Die parergonale konsep van huis
as beskermende vestingvorm het verander deur herevaluering en word
vervang met die huis as simbool van die "self' (hoofstuk 4)

-

"self"-

identiteit, individualisme en ekonomies suksesvolle weerspieeling (7.2).
Die analitiese metodes wat gebruik kan word om die parergonale
konsepte van transmissie en verandering in die Batswana bou- en
muurkuns te bestudeer is toepaslik om die werking en indeling van die
Batswana-statuitleg oop te dek.

Die hierargiese interne indeling van

ruimte- en ruimtewerking van 'n vestigingsvorm het verander, en die
verandering is parergonaal en visueel waarneembaar in die herevaluasie
en interpretasie die Batswana bou- en muurkuns.

Die parergonale

sosiokulturele diktering van die bou- en muurkunskonsep en tegnologie
het verander en daarmee saam die verandering in sosiokulturele
bandvorming en eenheidsverstewiging (7.3, 7.4).
Die aanbiedingsmetode wat reg sou laat geskied aan die veelfasettige,
multimedia-onderwerp van die kulturele rykdom van die Batswana bouen muurkuns is visuele dokumentasie. Die dokumentasie bestaan uit
klank- en videomateriaal in die vorm van videosnitte en interaktiewe CDsnitte. Kartering, fotogratie en sketswerk is op die vindplekke gedoen

tydens onderhoude.

Die beeldmateriaal sinchroniseer met die

navorsingsinligting en vul die navorsing deurgaans visueel aan.

Die

visuele belewenis tydens die navorsing kan dus deurgaans gedeel word.
Die hoofdoel van die dokumentering van die bou- en muurkuns was om
te help om die rykdom van kultuurskatte vir die nageslagte te bewaar.
Bewaring beteken nie preservering of fossilering nie. Bewaring beteken
sinvolle saambundeling van artikels ("artefakte") in 'n singewende
verband met die doel om 'n lewende flits of perspektief op die bepaalde
geskiedenis te behou of in stand te hou. Die lewende kulturele museum
wat uit die navorsing voortvloei by Kaditshwene is 'n museum waarbinne
die kosmologie van die Batswana beleef kan word. Die bewaringspoging
moet gesien word as 'n manifestering van die parergonale dimensie in
die Batswana-kultuur.
Navorsing het bewys dat sonder die parergonale blik op transmissie en
verandering 'n groot deel van die sosiokulturele diktering en werking
bedek bly. Die rede is dat daar is 'n parergonale verband tussen kultuur
en produksie is wat reflekteer in die finansiele welvaart en produksie. Op
sy beurt is produksie 'n deel van kultuur en ekonomiese vooruitgang.
Ekonomiese vooruitgang word gesien as identifisering van identiteit deur
prestering. Samevattend kan ges6 word dat die parergonale blik deur
transmissie en verandering toon dat die Batswana kan identifiseer met sy
kultuur. Die huidige gegewe situasie van Afrosentriese parergonale en
visuele interaksie met die Westerse w6reld toon dat hy ook sy kulturele
bydrae gelewer het in ruimte werking en muurkuns ontwerp soos in die
proefskrif uiteengesit (CD, hoofstuk 7, Videosnit 13).
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~8ib
Kot
L:
Lapa of lelapa
Le ora
Le oko

8

Lesaka
Losi of lesi
Losika of lesika
Letema
Letlole

Letsol?

Letso u
M:
Makuku
Malapa
Mara
Maribela
Masimo
Mmapane
Mathubapula
Marutwa wa letatsi
Mathudi
Matlhaku
Mebala
Mebalabala
Metse
Metswako
Mma

Sentrale afdeling
Platdak huis of makuku
Wit kalk
Opdeel 1 opkap
Om mooi te maak, versier
Om met meer kleure te dekoreer
Om vloere te dekoreer, Legkgapha, met beesmis
Nat gebruikte kleisteen "Polwane"
Opening, deur ang, deur
Kaptein se ple vergaderplek
Vergaderplek, raadsvergaderings
Roo1
Muurkas met klei

!

~

Muur, familie, esin
Heining van pa e
Linie
'n Patroon met nat beesmis OD 'n vloer
Raad, vergadering, vergader ~ i m t e
Pampoen gee1
Sening of aar, familie
Veekraal
Boonste rand van lapa muur
Familie Qroep.aar, senlng
krap op inure soos plo Gore op landerye
Rooibruin (donker brui?
Terra-cotta klei vir klei otte
Diep rooi bruin (bloed leur)

9

R

shack
meervoud van lapa
Om klei teen 'n muur te gooi vir pleister
Veranda
Lande
Oker gee1
Geel soos die gee1 van die wolke
As die wolke p~epie(huil)
In ang in rondawel
~ G e k a p t ebos om 'n heining te maak
KIAII~F?
...- -.Multi kleure
groot statte
n Mengsel van kleure
Ma, moeder, vrou

Mmala
Mrnapaane
Modimo
Mo oga
Mo umagadi
Moopi
Mopako mepako
Morafe
Meraka of moraka
Moriti
Mosidi
Motlhoba
Motse
Motsetse
Motshotelo
Motshikiri
Motswana of Batswana
Mpheyane

1

Kleur
Geel
God
Geioof maak
Aanspreek vorm (koningin of madam)
Modelleer klei
Dakbalke
Gemeenskap, stam
Veepos
Skaduwee

Afdeling
Boonste afdeling
Tradisie
Swart
P:
Papatello
Parapara
Patlelo
Patrone
Phatlalala
Phatlalatsa
Pinagare
Polwane, Kgasa
Rondawel
Rokwa
S:
Se otlo
Se akane
Seipone
Seokomela
Seolo
Serepudi

i?

Setswana
Setupu

Kompakteerder, klein hand s oelklip om vloere en
mure te kornoakteer en olad e skuur
Bruin okside'
OODruimte
Paftern, patrone
Versprei
Uitstrek, uitspat, uitmekaarspat
Middelpaal
Nat klei steen

. I'

Om glad te maak, om te politoer
Afrikaans vir ronde huis met gras dak
Bruinerig
Agterste deel van la a
Geel bruinerige gee
Venster
Venster
Miershoop
Opgeboude fondasie edeelte teen 'n muur. verhoed
erosie en vorm sitban
Totem
Skaduwee
Gemeenskap, volk
Tan. fawn
Standplaas
Tradisie
Taak en kultuur van die ba-Tswana
Stoep of verandah

P

i?

1.

Tala
Thokwa
Tshweu
Y.
Ya tlase

Groen
Bruin
Wit
onderste
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Lesing voor Stigting Simon van der Stel, 11 Julie 2002

Stigting'b~kyk
Tswana-muurkuns
POTCHEFSTROOM-Die 5t1gtlngSimon van
derStel bied op II April 'n unieke aanq aan
waar die Tswana.kUltuur bekyk.sa! word.'
Bets en NardusConradie SaJ tydens'die
I geleentheid 'npraatJie en skyfievertoning
oar Tswana-muurkuns aanbled.
.
Bets. tans beslg met haar meestersgr3ali
oar Tswarta-argitektuur cnIDuurkuns, sa!
meer van di~ unieke kunssoort verte!. .
5y sa! onder meer verduidellk waarom
BOvee!klem op venstersen deure gclc Word,
watter grondstowwe g!=brulkw.0rd en dierol
wat soslo-kulture1e dtktering in die m1.lUI'kuns speel. .Dle~theld
sa! om 19:00 by
die hoofmu~i.un gehou word. Koste beloop
RI5per persoon wat beei-like Tswana:
geregre. lrisluit. .
.
Vir inl!gt1ng skakel Elniarle Weyers by
(018) 299-5021.
.'.
_

------

13
50.

12
Vry

~_.

I
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S\e\

I-'~ ~~~ Oe~~~"'
.. ~O'(\ ,,~'(\,

Up 10 ~prl'

:gl!"1-'. ~ 5'\
S>Q.Q}\'(\

$tI'-~..

\1 ~~'I(p \{L

J

.". '"
"tel oar die

'Diebeelalkan

",ees,

~'(\~
"",..a
\...eS . '2.r:J;::''2.
.. aeelal

'

'Die geboor bet met

dIe talle Ulustrasles van dIe
en gelulster Jla die verstommende
SV.\\e
~6s. afstande en tydsverloop. .Bale dankie. ~artln, vir
'\ '\
." oesondere aanbledlJlg.
Op 13 ~el

maak prof. 'Wallace 'Van Zyl ons weer hewus van die

bekoring van ons platteland

11 APRIL 2002
19:00
HOOFMUSEUM
(HN Gouws-en
Wolmaransstraat)

en va;! boeveel bewariJlgswaardlge

strukture daar Is. <gaslen deut' die oi van 'n kunstenaar
kenner kom die skoonbeld opnuut na vore.

~,

en

,

Sunie. Ons probeer nog steeds om n Interessante naweektoer na
<§root ~arIco en ~ditsbwene
aan te Ie. 'Die kuna Is om die
koste blnne perke te hou. 'DIe toer word vir die naweek van 7 en
8 ~unie beplan.
Op 14 5unie beoog ons 'n dagultstappie
onder leldlng

vao ~artin

Srink.

DBdie '\1redefort 'Kgepel
.Bale van die lede het die

'Kgepel reeds besoek, maar dr. Srink ken die gebled werklik soos

218
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MUURKUNS
Die byeenkomste' wat vir 2002 beptan word,
bied 'n wye verskeidenheid.
Hier volg die
besonderhede sodat u die datums by voorbaat
kan noteer.

Op 23 MEI bied Bets en Nardus ons 'n blik op
die
antieke
YSTERTYDPERK
STAD
KADITSHWENE.
.

TWEE AANDE OOR TSWANA-KULTUUR

Met behulp van Bets en Nardus Conradie word
!wee aande oor die Tswana-kultuur aangebied.
Bets is besig met 'n MA oor die Tswana se
argitekluur en muurkuns. Die titel van hoar
verhandeling is "Transmissie en verondering
in Tswana Argitektuur en Muurkuns via 'n
parergonale beskouing".
Die eerste oand is 'n skyfievertoning

Tyd en plek:
19hOO by die Hoofmuseum.
Kaartjies teen R10-00 by Elmarie Weyers,
Hoofmuseum (tel. 018 299-5(21)

oor die

TSWANA- MUURKUNS.Dit salop 11 APRIL
Adngebied word gevolg deur 'n tradisionele
Tswaha onthaal.
Volgel'ls Bets word die kuns gebaseer op 'n
spontone tesselering
wat 'n motemotiese
verdeling van die muur oppervlak is. Die rol
wat hul sosio-kul1urele
diktering
in die
muurkuns speel asook wa9rom soveel klem op
vensters
en deure
gele word en die
grondstowwe
wal gebruik word, sol vir 'n
interessante aandjie sorgo

Hierdie au Tswana stad, wat uit die 16de eeu
dateer, is onlangs deur Unisa se argeotogie
departement
blootgete.
Bets en Nardus is
genoo; om die proses b'y te woon en Nardus
het hiervan 'n video opgeneem. Sydney Muller,
wat bekend is vir sy opgrawings in die Kruger
Wildtuin, was deel van die opgrawingspan.
Kaditshwene, 'n stad van 16 000 tot 20 000
inwoners,bewoon
vir een en 'n halwe eeu, het
nag tot so loot as 1823 bly voortbestaan, sodat
sendelinge dit beskryf het. Campbell het dit in
waterverf weergegee,
asook 'n muurpaneel
nageteken.
.
Dit is uniek dat 'n ystertydperk stad geboekstaaf
is. Dit is oak die enigste stad uit die ystertydperk
wat blootgele is. Kort na 1823 is die sted deur
Mosilikaats verwoes en verbrand.

Dieopgrawingspan
hel ond~, undere
hoofmansdeel blootgele, die hoofmanshut,
Malapa en vernuftig geboude graan~ilos.

die
die

By qeleentheid
van die videovertoninq
oor
Kaditshwene
sol daar ook formeel afskeid
qeneem word van Jim en Susan CamerS!!lt. 2.!'l
tak se vori!l..evoorsiffer en sekretar:c$se,

.~

. :~':~~.~~~f.;:.'

'.,".!::'.::-.'~.'7.[~-.~Ji':s'.y".'.

,

..

r....

',-:'..

!Vluurskildcry in die y s!crty dpcrkst;ld Kaui!sh\\cnc:
versicring in die: Ts\\ana hoofl11an ~c Inll dcur 'y \:rou.
Campbell he! in I K:Whicrdic lckcning uaarviln g...maak
A

219

(Slult tradlslonele ververslngs
en uTlokwe" In I)

MUURKUNS
1.1 Foto's geneem tydens 'n Tswana Kultuur-aand waar navorser 'n video- en
skyfielesing aangebied het oor muurkuns en die sosio-kulturele dikteringsmag.

.

.

Van links na regs: Dr. Kobus Pienaar, Dr. Paul Dijkstra, Mev. Conradie
(navorser), Schalk Theron, Riaan van den Berg (studio leier), Hermien van den
Berg.

-

.--~~~....
11 APRIL 2002
19:00
HOOFMUSEUM
(HN Gouws- en
Wolmaransstraat)

~.....
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Foto geneem gedurende In Tswana Kultuur-aand, skyfie en video lesing oor
Twana muurkuns, 11 April 2002.

l
I
I

·

Tydens die tradisionele Tswana-ete, Karen Puren en Miems Lamrecht as
gasvroue.

POTCHEFSTROOM
~UE2002f1NUUS

l\1USE

COUIJJSStraat/s/reet

121/13, Potcbefstroom,

TherealKadil
The locality of Kaditshwene

- the large settle,

iron age civilizationduringthenineteenthce,
for a long time. Thearcheologist,Dr Jan80
proved beyond doubt, with the help of HI
Kaditshwene. Todayit ;s regarded as one of
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1.3

Lesing voor Noordwes Argitekvereniging, 27 Julie 2002

N'ardus & Bets

Wat 'n fonds \
Die
Conradies
van
Potchefstroom is gelukkig
om 'n oorspronklike
Tswana woning te ontdek
Week29

_ ___

I
.-nme
I',,'.
.......
07;00
;.'
.07:30
r'
I.~:~

I r~~~!

.w-

Tuesday

near

Stella

in

PutaIogang North West

,.......

;~
'i~

Province. Clay drum~o;o
waIl with open space:i'i~
above to prevent ter- ,.;30
mites to spread into \2~-' \
thatching and allow ven-'ii30
tiJation. Ant resistanti'3:OO
timber supports carry '.i'i'.3o
the main roof. Original '.!~':oo
Tswana thatching coni- ~'4:~:
cal roof. Cow durj,Dg .~s:Oo
floor

covering

in.

17

Todo-today

./

It is a typical Iron Age
house near Stella in
PutaIogang North West
Province. Clay drum
waIl with open space
above to prevent termites to spread into
thatching and allowventilation. Ant resistant
timber supports carry
the main roof. Original
Tswana' thatching coni.
caJ roof.

.. ..................

It is a typical Iron Age .';;;:i;6i............
house

-

200;1 ..filly

-.

15:30

.......-

"laghapo" design. Exterior wall flower design inl
"Litema"technique.

2"3 " S 6 7' i
'~11'111!iH1S
MI7~.tt,~vn
UMxnVD~
~
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1.4

Lesing oor muurkuns in Noordwes voor die Departement
Voeding en Verbruikerswetenskappe, PU vir CHO, 70ktober
2002

Potchefstroomse
vir Christelike

Universiteit

Hoer Onderwys
PrivaatsakX6DOf

Polchefstroom
25:

Falls(Of6)299271
Tel(Of8)29911f 1
hl1p:l/www.puk.ac.za

Mev Conradie

Voeding & Verbruikerswefenskappe
Tel
(Of6)(016) 299247f
Faks (01B)(016)
2992470
E-Pos vgeml@puknel.puk.ac2a

Geagte Mevrou
7 Oktober 2002
SKYFlEREEKS MUURVERSIERINGS
As deel van die eerstejaars se kursus in Mode- en Argitektuurgeskiedenis word die
boukuns en versierings van onder andere die inheemse volke in Suid-Afrika,
behandel.

Aangesien u, na verneem word, 'n baie vol/edige studie en 'n kIeurskyfiereeks oar die
muurversierings van die Tswanas gemaak het, wit ek u baie graag uitnooi om u
besonder kleurskyfies aan die kJasfe korn vertoon en toe Ie lig.
Soos u saker bewus is, is daar nag baie min oor hierdie aspek gepubliseer en ons sal
dit baie waardeer as.u u kennis met ons Wil deal.
.

Oktober 7

Maandag
Byvoorbaat dankie.

AfSprake

Aksieplan

Vriendelike groete

Gebedsl.}'s/J\1cmo
..-..-..-...-..--.........................-.------...----....--------.-.-........-.......--

..

..~ II J. . ._D. ..
,::::::1 .:::::::
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ADDENDUM B

2. Onderhoude en besoeke
2.1

Boeyens, J. 1999. Kaditshwene en die opgrawingsaksie. Persoonlike
en groepsgesprekke. Kaditshwene

226

2.2

Professionele argiteksmening op versoek op verskillende vindterreine

228

2.3

Persoonlike onderhoude me W. Delport. Plaas Bloemfontein 63

229

2.4

Derrida, J. 1998. Persoonlike onderhoud met J. Derrida op 18 Augustus
1998. Dokumentasie in besit van navorser
231

2.5

Onderhoude met Franco Frescura van Filatelie 2000

2.6

Navorser in onderhoud met Saartjie Motobi voor haar huis in Setlagole in

2.7

kaptein Letsapa se gebied
235
Navorser in 'n onderhoud met Maria Molefe van die Bahurutshe

234

stamgebied van Kgosi Meelwa naby Zeerust

236

2.8

Lukas en Rosina Moleleki naby Dinokana

237

2.9

Olifant Molihagotla van Leeubos buite Orkney

238

2.10

Gladys Mosome in die "Kgotla" van die Bakgatla stam Tlhatlanyane. Die
lapa is aangeh3in 1943, navorser was as kind by die openingsdag van
die Kgotla teenwoordig

239

2.11

Lissie Ntlabane met haar kinders in gesprek oor die verskil in "Litema"

240

2.12

Ds. Rabonanni, Zeerust platteland Feb. 1999

241

2.13

Regeringsafgevaardigdes en belanghebbendes saam met navorser op
Ystersmelt terrein

2.14
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Navorser in gesprek met Eva Sologele Nov 2000 oor haar muurkuns
paneel naby Groot Marico

244

2.15

Joel Speco, by die huis van sy moeder Victoria Speco.

245

2.18

Basiomisi Motsosi, November 2001, Mokgola stat.
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2.1

Boeyens, J. 1999. Kaditshwene en die opgrawingsaksie.
Persoonlike en groepsgesprekke. Kaditshwene.

Foto 1: Dr. Boeyens (hoofvan die archeologiespan val.
Unisa) en Daniel November (Toerisme) staan by
dieselfde monoliet wat Campbell in 1820 in sy joernaaJ
geskets hat.

IN SEARCH OF KADIT~HWENE*
IAN C. A. BOEYENS
~flJ
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Vertdaring.
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Campbellen 1'/gevoIg
')I Beweearoetavirvroue

Fig. 4: Kaditshwene wyksuitleg en opgrawingsterreine
Die uitleg van die wyke of kg6r6 om die "sentralebeespatroon", soos deur
Huffman (1989:159) bespreek is duidelik sigbaar op die statswyk uitleg van
Kaditshwene (Boeyens 1998:144)
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2.2

Professionele argiteksmening op versoek op verskillende
vindterreine
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2.3

Persoonlike onderhoude me W. Delport. Plaas Bloemfontein
63

Volgens mnr. Delport is die voorkoms van die groot aantal ystersmeltplekke rondom
Kaditshwene In aanduiding dat meer yster daar geproduseer is as wat plaaslik
benodig was.

Leeufontein

2001

Onderhoud met W. Delport oor transmissie en verandering visueel-sigbaar in een
stat.

229

2.4

Programme: Visit by Prof. and Mrs J. Derridato the PU,
17-18August 1998

Contact person
Rein VJ.1joen,Department of Afiikaansand Dutch,tel +27-I8~299-J50],fax
+27-18-299-1562. 8:thome+27-18-294-5050,eMaiJafuhmv@puknet.puk.~.za
1\10. 17/8
J.08:]5-o9:30.
(provisional) Info.rma1discussion with Faculty of Education on educational
matters, Transnet Room, FraIlSdu TORBuilding. Host: H.annesvan der Walt, Dean of
Education.
2. 10:00-12:30 Lecture: "Forgiving the unforgiveable". Senate Ha11,Joon van Rooy Building.
TuB. 18/8
1. 09:00-11 :00: InterVi~w with the Jiteriryjournal Literator (to be video taped). Video s1udio,
J.. Chris Coetzee BuildIDg.
2. 15:00-17.00 Seminar TrammetRoom. (Qu~stion and answer sessIOnwith graduate
students and staff based on readings in Acts' ofliteratu:re.)

230
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2.4

Derrida, J. 1998. Persoonlike onderhoud met J. Derrida op 18
Augustus 1998. Dokumentasie in besit van navorser

Die onderhouds-kerngesprek het gesentreer rondom die begrip perergon, die
bedekte of versluierde sosio-kulturele konsepte buite die werk omgewing.

231

In 'n persoonlike gesprek met prot Derrida in 1998 by die PU vir CHO het die
klem geval op die konsep parergon wat van beJangwas vir die navorsing. Die
konsep van parergon, wat beide die fokale belang en die raamwerk vir hierdie
projek vorm, is van sentrale betrokkenheid in Derrida se invloedryke werk oor
dekonstruksionistiese estetiek, The Truth in Painting(1987).PNergon is
atkomstig van die Griekse woord ergon wat beteken "werk", en para, wat
beteken "Iangsaan, rondom o~bokant" (G.E.L. 1935). In s~ derivatiewe gebruik
van die konsep het Derrida veel te danke aan Heidegger. In The End of

Philosophy interpreteer Heidegger die Griekse woord ergon in Aristoteles se
filosofre as volg:
Volgens die Griekse denkwyse is werk nie werk in die sin van die
afhandeling van 'n veeleisende taak nie. Oit is ook nie resultaat en
gevolg nie. Dit is werk in die sin van dit wat geplaas is in die
onverborgenheid van die uiterlike voorkoms en so staande of liggend
voortduur. Om voort te duur beteken hier rustend teenwoordig wees as.
werk.
...thouaht In the Greek manner. the work is not work in the sense of the
accomplishment

of a strenuous maklna. It is also not result and effect. It

,.

\

is a work
. r. In
. the sense of that which Is placed in the unconcealment
outwaid~~~~earance

of its

and endures thus standina or IvinC1;To endure

means here: to be present at rest as work. fHeideaaer 1973:5J
Dieparergon verwys dus na die begripvan teenwoordigheid in sy onsigbare of
bedekte vorm. Die parergon as supplement, byvoeging, aanvulling, ekstra,
aanmerking, suggestie, opmerking, of nota by die kunswerk .(Derrida 1987:54-6),
verwys na dit wat n6g buite, n6g binne die kunswerk .gekonstrueer15.
Die redevoering oar interpretasie rondom argitektuur at kunswerk street daarna
om sodanige versteekte teenwoordigheid bloot te Ie of te ontdek om die
skeppings betekenisvol te maak. Dit raak ook die rol van die aanskouer of
resepteerder deur wie betekenis in die uitbeeldings projekteer word.

Die parergon kan nie wetenskaplik of rasioneel gemeet word nie, aangesien dit
metafories gepostuleer word. Die term verwys na assosiatiewe betekenisse, of
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interpretasies wat in die verbeelding van die beskouer vorm aanneem, in reaksie
op die evokatiewe metaforiese beeldingsvJakvan die argitektuur, muurkuns (of
ook ander kunsvorme). As gevolg van hierdie bykomende waardes en
simboliese konnotasies en assosiasies wat deur die skepper aan die argitektuur
en muurkuns geheg en 'ingeskape' is, en wat op s}'-beurt deur die bewoner of
aanskouer geinterpreteer word, verander die argitektuur en kuns van 'n suiwer
fisiese uitbeelding na 'n betekenisvoJ/esimboliese stelling. Bestaande
interpretasies en assosiasies is gedurig onderworpe aan 'n byvoeging en
hersiening, sodoende Is die parergon onderworpe aan In v.oortdurende
herinterpretasie of hervertolking. Beide die argitek/bouer en die toeskouer speel
belangrike rolle in die samestelling van die parergon.
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2.5

Onderhoude met Franco Frescura van Filatelie 2000

FRANCO fRESCURA

J 0,il
KEGEL OAK OP

SlUNDER

b~tLUr~b

t.~-t~.

1--O~~»~~

Dr Franco Frescura is op gereelde
Basis geraadpleeg oar Batswana bou~
en muurkuns, transmissie en verandering
en konstruksie van landelike boukuns.

Franco Frescura van Filatelie 1999 en 2000
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2.6

Navorser in onderhoud met Saartjie Motobi voor haar huis in
Setlagole in kaptein Letsapa se gebied.

Saartjie Motobi 52 jr. Besig met 'Ietema'- mosa'iek uitvoering voor haar huis in die
Setlagole gebied van kaptein Letsapa. Die gesprek gaan oor die stillisme van die
blom- motief as dekpatroon wat sy gebruik het in die fasade ontwerp van haar huis.
Die getessaleerde vlakke is verdeel in driehoek-indelings met verskeie variasies van
bottelprop masa"iek invullings met kleur en tekstuur variasie. Die invullingspatroon
toon post- koloniale invloed van vindmateriaal wat vindingryk aangewend is. Die
blommotief as dekpatroon vorm die hoofpatroon met sterk werkende diagonale Iyn
tiperend van die Batswana muurkuns.

Die gestilleerde blommotief vorm as

subpatroon diamantvorms en driehoeke wat met mosa"iekas invullingstekstuur kleur
verleen.

Die diagonale Iyn driehoek stillisme van blom en plant motief en

diamantvorms is eie aan die Batswana muurkunsontwerp.
werk verwering tee en verhoog duursaamheid.

Die mosa"iek invulling

Let op hoe die venster en deur

elemente by die tessaleringsindeling ge"inkorporeeris.
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2.7

Navorser in In onderhoud met Maria Molefe van die
Bahurutshe stamgebied van Kgosi Meelwa naby Zeerust

Op Maria se ert is 'n verteenwoordiging van verskeie fases van transmissie en
verandering van argitektuur. Sy en haar suster staan by die tradisionele hut van haar
ouma wat op die ba-Tswana manier gedek en gebou is. Navorser staan langs die
meer kontemporere huis, met die hoeveldhuis in die agtergrond.

236
-

-

2.8

Lukas en Rosina Moleleki naby Dinokana

..

y

)

Die Moleleki-gesin naby Dinokana het navorser ingelig oor die lapawaarde van 'n
huis.

Lapa beteken muur:

dit is eintlik die muur wat die gesin af- baken.

Die

boonste ronding van die lapamuur word Losi of Lesi genoem, Lesika is sening of aar
of familie. Sover die muurtjie van die lapa strek, so ver moet orde en netheid strek vir
die gesin.
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2.9

Olifant Molihagotla van Leeubos buite Orkney

-

- - -

.,

Olifant se huis het 'n dekpatroon ontwerp van 'n blommotief wat uitwaaier oor die Uvormige huis. Deure en vensters word by die stilistiese blommotief ge"ikorporeeras
deel van die ontwerp. Olifant se vrou was nie tuis nie. Die kinetiese effek van lig-en
skaduwerking van die Letema ontwerp in die son, was vibrerend en veranderbaar, en
baie mooi.
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2.10

Gladys Mosome in die IIKgotlall van die Bakgatla starn
Tlhatlanyane. Die lapa is aangele in 1943, navorser was as
kind by die openingsdag van die Kgotla teenwoordig

Friday

~26
Appointments
....

2001 June

29

To do today

'.

Aspraak met Glady's Mosome van die
Batlako Baleema Stamowerheid, 11 Junie
2001.

Galdy's Mosome, sekretaresse van Batlako
Baleema starn owerheid. Galdy's staan voor
die kgotla paal-heining wat 43 jaar gelede
opgerig is. In die voorgrond staan die

J

peperboom wat met die ingebruikneming
geplant is.
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2.11

Lissie Ntlabane met haar kinders in gesprek oor die verskil in
II Litemall

-

Lissie verkies haar kleihuis bo die sementsteenhuis. Die rede wat sy aanvoer, is
klimaatstoestande en koste. Die kleihuis het vloere van 'n beesmis-en-kleimengsel,
terwyl die semensteenhuis sementvloere het wat koud is. Sy maak vuur op die
kleihuis se vloer, terwyl sy in die semensteenhuis dit nie kan doen nie.

Haar

elektriese krag verbruik is hoog om die temperatuur leefbaar te hou, terwyl die
kleihuis ekonomies leefbaar sonder addisionele koste is.
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2.12

Ds. Rabonanni, Zeerust platteland Feb. 1999

Die gesprek oor sosio-kulturele gewoontes was insiggewend, by. Oor Mogoga, of
geloofmaak, kulturele onderhouding, eer en harmonie. Die ba-Tswana leef net sy
kultuur en oordink dit nie.

241

2.13

Regeringsafgevaardigdes en belanghebbendes saam met
navorser op Vstersmelt terrein

Van links agter:
David van Wyk (Premierskantoor),

Bets Conradie (Navorser),

Willie Delport

(Eienaar), Charles, namens Jennifer Serf (NWP & TB), Joseph Voyi (Central District
Council), Dr. Jan Boeyens (Argeoloog), Memorie Heroldt (Department Arts and
Culture), Otsile Ntsoane (Department Arts and Culture)
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IN SEARCH OF KADIT~HWENE*

.
I~"

.

. .

JAN C. A. BOEYENS
Department of Anthropology and Archaeology
Universityof South Africa
PO Box 391
Pretoria
0003

MET DIE KOMPLIMENTE
WITH THE COMPLIMENTS

Die terrein uiUegvan Kaditshwene is op die KCentralcattle
pattern' gebaseer wat In 1932 reeds deur Schapera
geidentifiseer is. Die uitleg sentreer dan om die kgotla
bymekaarkom plek van die mans en die beeskraal, waarom
die wyksuitleg in 'n amorfe patroon gesentreer is.
UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA

ABSTRACT

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA
B1 392
0001

UNIVERSITEIT
UNIVERSITY
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Die latara Ystertydperkoorblyfsels van Suidoos- en Sentraal-

. _.
p.Manco maak deeJ unvan die latere Moicko- of klipmU1.11fase ",
soos byvoorbeeld

Kaditshwene

-1'"'

....
.

van die Bahurutshe

booMenwe.

Y...

.'
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2.14

Navorser in gesprek met Eva Sologele Nov 2000 oor haar
muurkuns paneel naby Groot Marico

~__ ._.J
Die kleurvolle muurkunspaneel dek die ooste-gewel van die huis en sluit aan by die
paneel aan die voor- of noordekant van die huis, onder die veranda. Driehoeke vorm
die hoofmotief vir die paneel met 'n sentrale sirkel wat as visuele fokus vir die paneel
dien. Volgens Eva is die ontwerp haar eie. Die ooreenkoms met die skilderkunstige
abstraksie van die 1960 -1970's is duidelik sigbaar (Edward Lucie

- Smith p325 -

327)
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2.15

Joel Speco, by die huis van sy moeder Victoria Speco.

:

I
... j'"

"

Die huis van Victoria, 74 jaar oud en in 2000 oorlede, word deur drie kleindogters
onderhou. Die bilobiale of twee-Iobbige uitleg van die huis met grasdak volgens die
Batswana manier gedek besit nog 'n middelpaal wat die dak dra. Die huis is gelee
aan die Vryburg Mafikeng pad in die stamgebied van Kaptein Modimolo.
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2.18

Basiomisi Motsosi, November 2001, Mokgola stat.

Gebruik van industriele elemente, transmissie en verandering vanaf ronde drom met
kegeldak konstruksie

Daar woon drie geslagte in die vestiging. Let op na die ruimte en ruimte werking,
vorm en plasing op die h"ierargiese verdelings wat transmissie en verandering
weerspieel.

Die stat toon ook transmissie en verandering wat bou-materiale en

metodes aanbetref. Let besonder na die ruimte en ruimte beplanning vir elke huis
met sy eie lapas en koppeling met die ander. Die vier wonings word almal deur een
hoof inganstoetrede bedien.
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Ligging van Buffelshoek in Noordwes
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3.1

Ligging van Buffelshoek in Noordwes
3.2

Wyksuitleg van die
prehistoriese stat
Buffelshoek. Lugfoto
en koerantkaart

Buffelshoek (Taylor 1976)
Wyksuitleg en gebaseer op die
"Central cattle pattern" ,8oos by
Kaditshwene. Selonskraal en
Tygerfontein waarneembaar is.
KONTOERKAART Buffelshoek 3.2

/

Selonskraal wyksuitleg
deur Pistoruis,J. (1994),
die uitleg is geba8eer op

-

- die"Central

~::...
===.

IIMI8ED

a::J......

SfTn.DIIKI'

AIWCXJtCrI
'KT1I.IMIitft'

'l.J...t~~_-_~wnt_,

Cattle Pattern"

wat duidelik waargeneem
kanword sOQ.S by
BuffeJshoek ~
"
''',---

Beide Taylor en Pistorius in hul navorsing na die statsuitleg van Buffelshoek,
Selonskraal en Kaditshwene waarvan die Wyksuitleg ooreenkoms toon.
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3.3

Wyksuitleg van Buffelshoek en rekonstruksie van eenhede.

BllOBIAl

(Hutgrondplan uitleg)

Rekonstruksie en hutgrondplan
[A] BILOBIAL GRONDPLAN
REKONSTRUKSIE

[A] [B] [C]

EN

NA Maggs'1976.~

[B] Bilobial vestingsuitleg na Taylor circa 1750.
(Frescura 1999) Buffelshoek.

[C] na Burchell, (circa 1815), rekonstruksie na Maggs'

Grondplan van die Ba-Tswana-hut

A
L.

R

,
V

TS~ANA WONING
BURCHELL 1812

Twee Lobbige grondpIan
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3.4

Liggingskaart van Tygerfontein: "l" tipe bouvalle.

Tygerfontein

staan

ook

bekend

as

Askoppies

en

is

gelee

in

die

Vredefortkoepel-gebied.

Die vestigings-uitleg is gebasseer op die "Central Cattle Pattern" (CCP) en is verwant
aan Taylor se groep lib en Maggs' se "Type Z sites".
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3.5a Hutvloer met paphatellas wat vir kompaktering gebruik is.

Gedeeltes van hutvloer met dlpapathella

Mensllke beendere

3.5b Menslike beendere en stukke hutvloer met kompakteerder
(papathellas)
251
-

-

-

-

3.5c Opgrawingsterrein van Tygerfontein

Hutvloer dateer uit 17 de-eeu
.tydensbewOning

Hutvloer met papathello 'n
Kompakteerder so groot soos
'n vrou se hand- Die papathello
was 'n vrou se waardevolste besittin J.
en is gebruik om vloere en muurklei II

te kompaktee'ren gladte skuur.

J

Dipapathella

I

I
I

\

~']>(/~'1/7

cJ-~
.

252
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3.6

Wyksuitleg Tygerfontein 448 IQ: "Vredefort Dome" is duidelik
sigbaar in die kliplapa-eenhede

I

'

' '~~
..,I
II:::
.

~08:30
,.

~

0.9:00

109:30
J.Q;!J.Q,

3.7

"l" tipe pak van kliplapa eenhede
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3.8

Vertellinge oor die askoppies
JUNE

;.IUNIE

9r

f{C/"fYLIt

~

~
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L
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~
"
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.

Dinsdaa

Johannes van der Merweverduidelikvan askoppies en vindvoorwerpe, Dr Hromnikwys
op die offerklipin die middel van die groep.
Agter Dr Hromnik,Mev Conradie, Jeff in agtergrond.
Voor Johannes van der Merwe en Elisabet Dijkstra

Dr Crrll }~~:Hroiaitlt

~

.

]ndo~Arr;e.

. Nortla O.It._

A~tirJ.1':l
/{f~_o/ u'f:
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3.9

Vroee bewoning van die askoppies

TERREIN LESING deur Dr. Hromnik 10:30 te Askoppies, Vredefortkoepel-gebied,
Maandag 30 Junie 2002.

Dr. Hromnik en sy seun op platvorm tussen lapamuuruitleg. Dr. Hromnik meen dat die
platvorm gekoppel kan word aan 'n geloofmaakplek.

QUENA:
THE INDIGENOUS INHABITANTS OF SOUTH AFRICA
Lectureby

DR cYRIL A. HRoMN1K
(IDSTORIAN/RESEARCHER)
The indigenous people, who owned much of South Aftica (Quenaku) before the Europeans set foot on its soil in 1488, called themselves
QUENA, meaning 'Red People' or Otentottu, meaning 'Related' or
'Mixed People'. Who were they? Dutch and other European farmers
gradually acquired their land and their fountains, and recent academics
took away from them even their name, nicknaming them Khoi-Khoi,
255
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ADDENDUM D

4. Strategiebeplanning vir toerisme-ontwikkeling en
samehangende projekte
Werkswinkel en Vergaderings met Noordwes en die Toerismeraad om
Kaditshwene as Provinsiale Bewaringsterrein verklaar te kry, en
daardeur werkskepping. .................................... .......................................,258
lrnpakstudie ...............................................................................................
259
Memorandum vir impakstudie....................................................................
261
Ekonomiese vatbaarheidstudie..................................................................
276
Hersonering vir openbare toerisme-akkomodasie en werkskeppingsgeleenthede...............................................................................................
285
Herskepping van toerisme-strominge na die area .....................................291
Die Kaditshwene Opelugmuseum ............................................................. 292

STRATEGIEBEPLANNING
VIR TOERISME-ONTWIKKELING
EN SAMEHANGENDE PROJEKTE

Bevordering van 'n geskikte, uitvoerbare
Toerismeplan vir die Kaditshwenebewaringsarea in Noordwes (fig. 2.2).
Doelstellings:

Toerismebevordering
Werkskepping
Opleidingsgeleenthede
Bewaring
Opvoeding

ADDENDUM D
Die volgende opsomming van notules toon die datums van werkswinkels en
vergaderings met Noordwes se Toerismeraad, SAHRA en Provinsiale Regeringsafgevaardigdes om Kaditshwene as provinsiale bewaringsterein verklaar te kry.
Die genoemde notules wat gehandel het oor Kaditshwene as toerismebrandpunt,
Provinsiale Bewaringsterrein, bewaring te stimuleer en werkskepping te bevorder is
almal in besit van Navorser.

Werkswinkel en Vergaderings met Noordwes en die
Toerismeraad om Kaditshwene as Provinsiale
Bewaringsterrein verklaar te kry, en daardeur werkskepping.
2000:09:28(Omsendbriewe D 4.1 - 4.8)
Kaditshwene as argeologiese vindplek
Belang van Kaditshwene as Argeologiese vindplek.
Kaditshwene as Provinsiale bewaringsarea.
Kaditshwene as Toerismebesoekpunt.
Toekomsgerigte idees en planne.

2000:10:10

Ontwikkelingsmoontlikhedevan Kaditshwene.

Werkswinkel-lesing deur mnr. Otsile Ntsoane.

2001:02:01

Verslag oor Historiese belang van Kaditshwene.

2001 :03:06

Telefoniese vergadering.

2001 :03:12
2001:03:30

Kaditshwene werkswinkel.
Kaditshwene

se

Ekonomiese

lewensvatbaarheid:

moontlikheidstudie.

2001 :04:03

Kaditshwene inligtingsvergadering en vorderingsverslag

2001:05:14

Uitstel van vergadering: gronderosie - mnr TJ Matabesi.

2001 :Og:I1

Uitstel vergadering na 15 Oktober.

2001 :10:15

Vergadering te Kaditshwene (Agenda).

ldentifikasie van grondeise.
Aksieplan, wetgewing.
Beplanning van datums.
NOTULES IN BESIT VAN NAVORSER

'n

Memorandum
Aansoek vir die vestiging van 'n openbare oord
Naam van eiendom
Eienaar
Oppervlakte
Ligging
Toegang
Gedeelte 3 Torrington soos op kaart aangetoon
Voorgestelde openbare toerisme-oord
Grondgebruik
Fisiese kenmerke
Topografie
dreinering
Water
Plantegroei
Bome, Struike, Dwergstruike, Grassoorte
Diversiteit van dierespesies
Diversiteit van voelspesies
Grond
Geologie
Klimaat
Reenval, temperatuur, wind, windsirkel
Natuur
Boerdery-aktiwiteite
Kultuurhistoriese erfenis
Toeganklikheid van die voorgestelde oordterrein en attribute
Omliggende bevolkingskonsentrasies
Omliggende oorde
Bestaande geboue op die plaas
Dienste vir die oord
Die ontspanningspotensiaal van die eiendom en die omgewing waarin dit gelee is
Die ontspanningsfunksie wat die oord gaan vervul
Motivering vir klassifikasie: noodsaaklik of wenslikheid
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Noodsaaklikheid
Wenslikheid
Versoenbaarheid met die omgewing
Sal die voorgestelde ontwikkeling 'n meer optimale en volhoubare benutting van die
omgewingsattribute wees as die bestaande benutting?
Hantering van die menslike lmpak
Hantering van die verkeersimpak
Ander aspekte

4.1 Aansoek vir die vestiging van 'n openbare oord.
Eerstens is daar aansoek gedoen vir die instelling van 'n openbare oord op Gedeelte
3 (Torrington) van die plaas Bloemfontein 63, Registrasie afdeling J.P.
Vir die doel van openbare oord stigting is daar gebruik gemaak van:
METROPLAN Stads- en Streekbeplanners, Posbus 2697, Potchefstroom.
4.2 Aansoek.

Kragtens Akte van Transport TI7669189 staan die eiendom bekend as-GEDEELTE 3
(TORRINGTON) VAN DIE PLAAS BLOEMFONTEIN 63, REGISTRASIE AFDELING
J.P.
EIENAAR.
Kragtens akte van transport TI7669189 is die eiendom geregistreer op die naam van
WILLEM HENDRIK DELPORT (identiteitsnommer. 500402 5080 0060.
OPPERVLAKTE.
Gedeelte 3 (Torrington) van die plaas Bloemfontein 63 j.p. is 386.3944
(DRIEHONDERD SES EN TAGTIG KOMMA DRlE NEGE VIER VIER) hektaar groot.
LlGGlNG
Gedeelte 3 (Torrington) van die plaas Bloemfontein 63 J.P. is gelee ongeveer 36
kilometer noord van Zeerust (Kaart IA).
Die benaderde afstande vanaf die betrokke plaas na die omliggende en ander
vername stedelike sentrums is soos volg:
Mokgola nedersetting (Leeufontein) - 6km.
Lekubu (Braklaagte)

15km

Gaberone (Botswana)

88km

Groot Marico

76km

Mmabotho

IIOkm

Lichtenburg

119km

Rustenburg

164km

Pretoria

262km

Johannesburg

270km
261

Potchefstroom
Klerksdorp
TOEGANG.
Toegang tot die plaas vind via die Zeerust-Gaberone distrikpad (R505) wat 'n teerpad
is en 'n 6.5 km gedeelte van die Enzelsbergpad ('n grondpad) plaas.
Laasgenoemde word in stand gehou en het 'n volgehoue goeie toestand. Sien Kaart
1B vir toegangsroetes.
GRONDGEBRUIK.
Van die totale oppetvlakte van 386.3944 hektaar van Gedeelte 3 (Torrington) van die
plaas Bloemfontein 36 J.P. is bestaande grondgebruik as volg:
Landbou (tamaties)

: 15 ha

Weiding (beeste) en onbenut : 371.3944ha (as gevolg van baie steil rante is die
hele gebied nie toeganklik vir weidingnie.
FlSlEKE KENMERKE
Topografie en Dreinering
Topografie
Die grootse gedeelte van die plaas vorm deel van 'n reeks hoe rante sien (kaarte 1
en 2) wat basies van noord na suid strek. Op die plaas self en op die buurplase,
Kleinfontein na die noorde en Rietfontein na die weste, staan die rante bekend as
Tshwenyaneberg en verder na die suidweste as Enzelsberg (Kaart 1).
Die rantegebied op die plaas beskik oor 'n besondere natuurskoon aangesien dit nog
tot 'n groot mate ongerep is en oor 'n groot verskeidenheid natuurlike plantegroei
beskik - veral bome en struike met lang gras. Die rante bereik hoogtes van 1347
meter bo seevlak in die suidelike deel van die plaas, 1372 meter bo seevlak in die
sentraal-westelike deel en 1320 meter bo seevlak in die noordwestelike deel.
Die aantreklike deel van die topografie is twee diep klowe in die noordweste. Beide
het steil kranse wat hoogtes van 50 meter en meer bereik soos op die video
waargeneem kan word.

Die uitsig vanaf die hoe rante oor die aanliggende laer

landskap is werklik uitsonderlik.

Laerliggendevalleie beslaan die oorblywende

gedeelte van die topografie. Die grootste gedeelte hiewan word in 'n aaneengeslote
gebied in die sentrale, sentraaloostelike en noordoostelike ge-deelte van die plaas

aangetref op hoogtes wat wissel tussen 1200 tot 1220 meter bo seevlak. In die
suidelike gedeelte van die plaas word 'n vallei op 'n hoogte van 1240 tot 1260 meter
bo seevlak aangetref kyk (Kaart 2).
Soos blyk uit (Kaart 2) ontspring bergstrome in a1 vier klowe. In die noordelike kloof
is daar 'n standhoudende fontein. Daar is ook 'n spruit wat aan die ooste- kant van
die plaas in 'n suid-noordrigting vloei en 'n ander een in 'n wes-oos rigting. Die
noordelike spruit voed 'n klipdam, terwyl spruite vanaf die suidelike klowe en die
oostelike en suidelike spruite almal gronddamme voed. Die totale wateroppervlaktes
van die damme is vier hektaar kyk (Kaart 2).

Die voorgestelde oord sal in die noordelike kloof, wid van die spruit gelee wees kyk
(Kaart 2).

Water
Die voorgestelde oord sal water verkry van 'n boorgat wat reeds in die beplande
gedeelte geboor is. (die orngewing is baie waterryk). 'n opgaartenk wat hoer gelee
sal wees om die nodige drukking te voorsien sal voorsien word.
Plantegroei
Die plantegroei in die gebied is Gernengde Bosveld wat op hoogtes tussen 1200 en
1300 meter bo seevlak aangetref word. Die vernaamstehoofplantge- meenskappe in
hierdie veldtipe is die suiwer Cornbreturn apiculaturnbosveld en die Cornbreturn
apiculaturn-Pterocarpus

rotundifolia-bosveld.

Die

suiwer

Combretum

apiculatumbosveld in die gebied word gekenrnerk deur die volgende rneer talryke
boom- struik en grasspesies wat daar aangetref word.
Borne
Acacia caffra (Gewone Haakdoring)

Cornbreturn rnolle (Fluweelwilg)

Acacia galpinii (Apiesdoring)

Ozoroa paniculosa (Harpuisboorn)

Acacia nilotica (Lekkerruikpeul)

Peitophorurn africanurn (Huilboo)

Acacia tortilas (Haak en Steek)

Rhus lancea (Karee)

Berchemia zeyheri (Rooi ivoor)

Rhus leptodictya (Bergkaree)

Cornbreturn apiculatum

Sclerocarya birrea (Maroela)

(Rooiboswilg)

Spirostachys africana (Tarnbotie)

Combretum imberbe (Hardekool)
Struike
Croton gratissimus

Grewia monticola (Vaalrosyntjie)

(Laventelkoorsbessie)

Pappea capensis (Doppruim)

Dichrostachys cinerea (Sekelbos)

Pavetta Zeyheri (Fynblaarbruidsbos)

Dombeya rotundifolia (Gewone
drolpeer)
Euclea crispa (Blou ghwarrie)

Dwergstruike
Pollichia campestris (Wasbessie)
Solanum incanum (Bitterappel)
Xerophyta retinervis (Bobbejaanstert)
Ziziphus zeyheriana (Dwerg Blinkblaar wag-'n-bietjie)

Grassoorte
Anthephora pubescens

Elionurus muticus

Aristida barbicollis

Hyparrhenia Hirta

Brachiaria nigropedata

Themeda triandra

Digitaria eriantha
Bogenoemde veldtipe is uniform en baie ruig.

Die Combretum apiculatum-

Pterocarpus rotundifolia-bosveld word op vlakker grond in die gebied aangetref en
bestaan uit 'n digte gemengde stand van Combretum apiculatum en Acacia caffra
met voorbeelde van ander boomsootte en struike. Reuse Grootblaar Wildevybome
(Ficus abitilisolia) kom op die hoogste punt van die rand voor. Minder smaaklike
weigrasse, naamlik Eragrostis spp., Heteropogon contottus en Aristidagraciliflora
word ook hier aangetref. Departement van Landbou en Wate~oorsiening,1985:3;
Acocks, 1975).

Grond
Die dominante grondvorrns in die gebied is Mispah, Litosols en Glenrosa. Die
aanbevole grondgebruik van hierdie gronde is weiding. Langs die spruite en
laerliggende gebiede is swellende gronde aangetref wat goeie natuurlike of
aangeplante weiding kan verskaf of verbouing van kontantgewasse.

Geologie
Rotse van die Transvaalopeenvolging beslaan die hele studiegebied.

Die

noordoostelike voorkoms van Transvaalrotse he1 in na die stolrotse van die
Bosveldkompleks van die Rustenburgomgewing.

As sodanig is dit

verantwoordelik vir die gebroke topografiese ru&ns wat van Boons af na Zeerust
ten noorde van die dorp strek.

Klimaat
Reenval
Die betrokke gebied val in 'n kenmerkende somerreenvalgebied met die hoogste
gemiddelde renval van Desember tot Maart en die laagste gemiddelde reenval van
Junie tot Augustus.

Reen gaan gewoonlik gepaard met donderstorrns.

gemiddelde reenval per jaar is

* 634 mm.

Die

Bron is (Departement van vervoer en

lnligting 1984).
Temperatuur
Hoe maksimum temperature word tydens die maande September tot Maart
onde~ind.Lae temperature kom voor van Junie tot Augustus.

Wind
Winderigste maande kom voor vanaf Oktober tot Februarie.

Die hoof

windrigting wissel vanaf noord tot 00s. Winde vanaf 1 -11 km per uur is
dominant, maar sterker winde van 12 -29 k.p.u. kom periodiek voor vanuit die
noordooste, noorde en weste.
Natuurlewe
Diversiteit van dierespesies
Daar bestaan geen amptelike van dierespesies vir die plaas nie. Diere wat deur die
plaaseienaar op die plaas waargeneemis, is soos volg:
Bosbok

Ratel

Blouaap

Rooijakkals

Bobbejaan

Rooikat

Duiker

Steenbok

Klipspringer

Stokstertmeerkat

Klipdas

Tierboskat

Koedoe

Vaalboskat

Kolhaas

Vlakhaas

Luiperd

Witkwasmuishond

Muskeljaartkat

Yste~ark

Diversiteit van Voiilspesies
Daar bestaan tans geen amptelike voellys vir die plaas nie. Voelsoorte wat daar
waargeneem is en deur die plaaseienaar geidentifiseer is , is soos volg:
Afrikaanse kwartel

Hoephoep

Piet-my-vrou

Afrikaanse snip

Houtkapper kuifkop

Rooibeksysie

Baardmannetjie

Katlagter

Rooikop houtkappe

Bleshoender

Kelkiewyn

Rooineklewerik

Blouwangbyevreter

Kiewiet

Rooioogtiptol

Bontelsie

Kleinglansspreeu

Rooiruglaksman

Bontrokkie,

Koningsblousysie

Rooivink

Bokmakierie

Kransaasvoel

Sekritarisvoel

Bosveldfisant

Kaapse glasogie

Slanghalsvoel

Blou valk

Kw6voel

Spreeu

Byevreter

Koekoek

Swartkraai

Byevanger mikstert,

Kleinrooivalk

Swartkeel geelvink

DassievoQ

Kolgans

Swartsuikerbekkie

Dikkop,

Kransduif

Tarentaal

Diederikkie

Kuifkop houtkapper

Troupant

Edelvalk

Kwikkie

Vlieevanger

Fisant bosveld

Laksman

Waterhoender

Fiskaallaksrnan

LangsterMap

Wildernakou

Grysruglewerik,

Muisvoel

Wibaardsterretjie

Gevlekte rnuisvoel

Mossie

Witborskraai

Gevlekte ooruil

Namakwaduif

Witgatspreeu

Hadeda

Nonnetjie uil

Witkeelswael

Harnrnerkop,

Olyflyster

Wikruismuisvoel

Heuningwyser ,

Patrys

Witvlerksterretjie

Boerdery - Aktiwiteite
Boerdery op die plaas is beperk tot 15 hektaar aan die noordwestelike grens en
weiding vir beeste. Die Ngunibeeste, 'n inheemse beesras uit Afrika sal 'n bydrae
lewer tot die aantrekkingskrag van die oord.

0

Kultuur-Historiese Erfenis

'n Noukeurige studie deur antropoloe onder leiding van dr Boeyens van die
Departement Antropologie van UNlSA het aan die lig gebring dat die hoof-kompleks
van Kaditshwene op die rantereeks wat die grens vorm tussen Bloemfontein 63 J.P.
en Kleinfontein (Olifantspruit 62 J.P. gelee is (Kaarte 1, 2).
Volgens chronologiese rekonstruksies en radiokoolstofdatumswat deur die
argeologiese ondersoek opgelewer is, is Kaditshwene die Ystertydperkstat sedert die
middel van die 17 de n.C. deur die Hurutshe bewoon. Volgens Campbell het
Kaditshwene in 1820 tydens sy besoek 'n geskatte inwonertal van
16 000 tot 20 000 gehad. Die sendeling Stephen Kay, wat Kaditshwene in 1821
besoek het was van mening dat dit die grootste nedersetting naas Kaapstad was
wat hy op sy reis teegekom het.
Die bepaling van die presiese ligging van Kaditshwene berus op 'n studie van onder
andere die volgende bronne:
Mondelinge oorlewering van die Hurutshe soos opgeteken deur antropoloe en
genoemde navorsing in skripsie.
Argeologiese en antropologiese opgrawings deur verskeie navorsers genoem in
skripsie. Die fisiese oorblyfsels en opgrawings toon dat Kaditshwene tereg as een
van die belangrikste en indrukwekkendste Ystertydperknedersettings in die land
beskou kan word.
Die plaas Bloemfontein beskik oor die hoofkraal van die koning kyk (kaart 2) en Fig
4). Die koning se kraal en Kgotla het merkwaardig behoue gebly. 'n Monoliet kyk
(2.1, en fig.4 Addendum) wat by die ingang van die Kgotla geplaas is om die koning
se mag aan te dui is vandag nog stille getuie. Op (fig. 4) kan die wyks-uitleg en
hutfondasies waargeneem word as ook die genoemde Monoliet. Talle smeltoonde,
potsketwe, maalklippe, ashope en vuurmaakplekke vorm deel van die inwoners se
daaglikse lewe.
TOEGANKLIKHEID VAN DIE VOORGESTELDE OORDTERREIN EN BATES
Daar is reeds twee grondtoegangspaaie wat in 'n goeie rybare toestand is na die
voorgestelde oord.

Die noordelike toegangspad strek deur 'n inheemse

bosveldlandskap wat besonder aantreklik is. Die noordsuid toeganspad aan die

westekant van die plaas verleen reeds toegang tot talle historiese klip-krale. 'n
Verdere toegang word verleen deur voetslaanroetes langs twee noordelike klowe tot
by die koning se kraal kyk (kaart 2).
OMLIGGENDE BEVOLKINGSKONSENTRASIES
Die naaste groot dorp aan die voorgestelde oord is Zeerust met 'n beraamde
inwonertal van (14 148). Wat 36 km vanaf Kaditshwene per pad gelee is. Twee
kleiner nedersettings, naamlik Mokgola of Leeufontein, 'n nedersetting met 'n
bevolking van ongeveer (5 500).

Lekubu of Braklaagte met 'n bevolking van

ongeveer (7 500) is binne 'n raduis van 10km vanaf die voorgestelde oord gelee.
Bestaande geboue op die plaas
Die huis van die eienaar en ses steenhuise waar die plaaswerkers gehuisves word, is
op (gedeelte 6) van die plaas Bloemfontein 63 J.P. gelee kyk (Kaart 2).
Op (gedeelte 3) van die plaas waarop die voorgestelde oord gel& sal wees, is reeds
'n groot rondawel wat agt mense kan huisves. Daar is ook 'n kleiner rondawel wat
drie mense kan huisves en 'n lapa.
DIENSTE VIR DIE OORD.
Elektrisiteit sal deur middel van oorhoofse kraglyne voorsien word aan gedeelte 6.
Septiese tenks sal vir riolering gebruik word. Water sal vanaf 'n nabygelee 'n boorgat
voorsien word.
DIE ONTSPANNINGSPOTENSIAAL VAN DIE EIENDOM EN DIE OMGEWING
WAARIN DIE OORD GELEe IS
Die plaas beskik oor die volgende bates wat 'n aansienlike ontspanningspotensiaal daaraan bied:
Die hoe rante oor 'n groot gedeelte van die plaas beskik oor ongerepte
natuurskoon.
Panoramiese uitsig oor die laergelee landskap verkry word.
'n Groot verskeidenheid plant, voel en diersoorte word hier aangetref.
Die diversiteit van plantsoorte en veldblomme verhoog die aantreklikheid.
Die voorgestelde oordterrein is baie toeganklik vanaf die R505 pad tussen
Zeerust en Gaberone.
Daar is geen ander oord binne die raduis van 25km nie.
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Ten spyte van die toeganklikheid van die voorgestelde oord is dit nie direk langs
'n pad gelee nie maar in die rante weg van die plaas bedreiwighede.

0

Die eienskappe hierbo uiteengesit sal 'n blywende bosveldervaring aan
die besoeker bied.

Die reeds bestaande akkomodasie op die plaas kan as beginpunt fase een,
aangebied word.
Daar is reeds wate~oorsieningen goeie toegangspaaie.
Bestaande paaie vir vierwielaangedrewe voertuie vir die hoer rante kyk (Kaart 2).
Die goedbewaarde oorblyfsels van die ystertydperkstad, Kaditshwene, is 'n
uitstaande bate vir die plaas wat die potensiaal het om groot getalle besoekers te lok
wat die volgende insluit:
Rus in die natuur kyk (Kaart 2).;
Staproetes
V&l, plant, veldblomme en wildwaarneming
Natuur bewustheid en waarneming.
Werkskepping deur plaaslike gidse en kokke op te lei.
0

Opelug museum vir die plaaslike bevolking se kuns en handwerk

0

MOTIVERING VIR NOODSAAKLIKHEID EN WENSLlKHElD

NOODSAAKLIKHEID
Die vestiging van die oord in die gebied sal 'n omgewing met besondere natuurskoon
vir die natuurliefhebber toeganklik maak.

Daar bestaan tans geen oord in die

aantreklike rante gebied nie.
Werkskepping vir plaaswerkers en inwoners van die vorige tuisland gebiede deur
opleiding as gidse, kokke, skoonmakers en afsetting van bemarkbare produkte.
Die oord kan aansienlike eksterne kapitaal genereer vanwee die aanvraag wat nuwe
inkomstes en uitsette kan skep by grondgebruike wat nie by die oord betyrokke is
nie.
'n Uitstaande kultuurstat (Kaditshwene) wat as een van die belangrikste en
indrukwekkendste Ystertydperknedersettings in die land beskou word, sal vir die
mense van Suid-Afrika en buitelanders toeganklik wees.

WENSLIKHEID
Versoenbaameid met die omgewing
Die oord sal nie die omgewing en die natuurskoon benadeel nie aangesien dit teen 'n
lae grasbedekte hang gevestig word.
Die oordterrein is nie in die pad van die natuurlike dreineringslyne nie.
Die grasdakke van die geboue en die gebruik van klippe uit die omgewing as
boumateriaal sal die oord in harmonie met die omliggende omgewing bring.
Die skaal van die ontwikkeling is beperk sodat dit saam met die ligging deels verskuil
deur bome, nie die landskap oorheers nie.
Sal die voorgestelde ontwikkeling 'n meer optimale en volhoubare
benutting van die omgewingsbates as bestaande benutting wees.
'n Voorgestelde oord en gepaardgaande aktiwiteite sal 'n belangrike aanvulling wees
tot die beperkte landbou en weiding as boerdery aktiwiteit. Huidiglik is dit 'n beperkte
benutting van die plaasgronde met rante en die historiese erfenis wat nie benut kan
word nie.
Die natuur en kultuurhistoriese bates bied 'n groter potensiaal vir toerisme aan as
aan enige boerdery-aktiwiteit.
Die positiewe invloed van ontwikkeling op die omgewing kan as volg opgesom word.
Die beskerming van natuurlike hulpbronne soos wild, voellewe veldblomme
natuurlike boomgroei en aantreklike landskap.
Die bewaring van kultuurhistoriese strukture en die omgewing wat van belang is vir
die hele gemeenskap.
Ontspannings funksie wat die oord gaan vewul
Soos reeds genoem sal fase een van die oord as vertrekpunt bestaande
akkomodasie gebruik.
Hantering van menslike impak
Met die beperkte omvang weens akkomodasie sal 'n beperkte aantal besoekers kan
oornag.

Dagbesoekers

wat

in

die

kultuurhistoriese

en

natuurkundige

besienswaardighede belangstel sal vooraf moet bespreek. Groot busgroepe sal in
kleinerhanteerbare groepies verdeel word en deur gidse op die staproetes na die
besienswaardighede vergesel word. Besoekers sal slegs toegelaat word om langs
die amptelike staproetes te beweeg.

Vure sal slegs op die bestemde plekke

toegelaat word. Vuurmaakhout sal voorsien word en hout vanuit die oord sal verbied
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word. Daar word beoog om die gebied op 'n oordeelkundige en volhoubare wyse te
bestuur. Die oord sal van oorbelading en oorbenutting beskerm word sodat die
kwaliteite van die omgewing gehandhaaf sal word vir toekomstige geslagte.
Hantering van verkeersimpak
Die R505, en die Enzelsbergpad en die goeie plaaspaaie wat na die oord lei sal die
beperkte verkeer wat die oord genereer maklik kan hanteer.
Die terrein waar die oord gelee sal wees het 'n geleidelike helling en voldoende oop
terrein vir parkering van busse en motors.
Alle vervoer na die oord sal besoekers met vielwielaangedrewe voertuie in die
randgebied inneem.

0

Die

Ander aspekte
voorgestelde

ontwikkeling

beskik

oor

die

potensiaal

om

verskeie

werksgeleenthede aan plaaswerkers en die ommiddelike omgewing se vorige
tuisland gebiede te verskaf.
Die besteding van toerisme in die streek op die deurpad na Gabarone het ook 'n
vermenigvuldigereffek insoverre as wat dit nuwe inkomstes en uitsette genereer by
ondernemings wat nie by die oord betrokke is nie.
Waterbronne in die gebied is meer as voldoende vir die doeleindes van die
voorgestelde oord.
SAMEVATTING
Uit die voorafgaande bespreking blyk dit duidelik dat (Gedeelte 3 Torrington) van die
plaas Bloemfontein 63 J.P. oor besondere potensiaal beskik vir die ontwikkeling van
'n openbare oord.
Die gunstige

ligging van

die

voorgestelde

oord

ten

opsigte

van

die

bevolkingskonsentrasies van die Noordwes Provinsie en Gauteng, asook naby die
hoofpad (R505) na Gabarone.
Die rante gebied beperk die boerdety moontlikhede van die plaas en die oord sal die
eienaar in staat stel om nie allen 'n groter inkomste uit die plaas te skep nie maar ook
om werksgeleenthede vir die plaaslike bevolking te skep.
Die omgewing sal nie benadeel word nie omdat die oord van beperkte omvang sal
wees en doeltreffend bestuur sal word om oorbenutting en nadelige praktyke te
verhoed.

Die bestaande padstelsel wat die oord bedien is reeds in plek en funksioneer
doeltreffend. Daar is voldoende waterbronne beskikbaar, elektrisiteit en reolering sal
voorsien word.

4.2.1 Ekonomiese vatbaarheidstudie
Voortvloeiend uit die aansoek van Metroplan Stads- en streeksbeplanners om
die plaas Bloemfontein 63 registrasie afdeling J.P. herbestern te kry moes 'n
ekonomiese vatbaarheidstudie en ondersoek gedoen word.
Ekonomiese vatbaarheid studie is gedoen om finanside stabiiiteit te verseker:
Finansiele stabiliteit
Lewensvatbaarheidstudie

-

Toerisme Akkomodasie
Opelugmuseum
Die oorspronklike dokumente is in besit van eienaar en Metroplan Stats- en
Streeksbeplanners, Potchefstroom. Die ingeslote dokumente is afskrifte van die
direkteur van omgewings sake en openbare oorde. 'n Notule van 'n vergadering van
T J Matebesi Noordwes Parke en Toerisnle waarin die potensiaal van Kaditswhene
en die se ekonomiese lewensvatbaarheid bespreek is.

1
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Samevatting
Kaart 2 Uitlegplan
Voorstelling van die uitlegplan op die pre-industriele wyksplan
BEKOSTIGBAARHEIDSTUDIE
Conradie Argitekte Potchefstroom
Toerisme: akkomodasie-eenheid
Toerismeakkomodasie in wyksuitleg
Konsepplan vir wyksuitleg
Ontvangs en ander geriewe
Tswana-rondawel
Matjieshutte as akkommodasie

conrad ies a-gitekte
argitekfe en geassosieerde waardeerders
archifects and associated valuers
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BUSINESS PLAN
KADITSHWENE HISTORICAL SETTLEMENT
M
PROJECT TITLE
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The pFoject shall be known as KADITSHWENE
SITE.

@STORICAS)SETTLEMENT

INTRODUCTlOy
A heritage site with archadogical background and significance such as
KADITSHWENE, calb for various types of plans, that is, conservation,
development, implementation, general management and monitoring and
auditing plans.
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North-West Parks 8 Tourism Board.
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Project steering committee.

!z.

DESCRIPTION
The project aims to preserve and protect the almost forgotten stonqcity of
((ADITSHWENE,
Setswana word for "what an incredible number of
North-West Pmvince, which at its height in
a size similar to Cape Town at that Ume. The
project will

-

-

-

-

Fencing the perimeter and the development of an entrance gate;
IkLMLW.

Development of an Information 8 Interpretation Centre, with a focus on
the social, cultural and natural history of the area;
m
Establishmentof a small tuck-shoplkiosk and ablution facilitiespn site;

+

*.+

Development of,trails and routes within the cify and the provision of
interpretative signage for the area: F v m d
Development of a suitable affiess road to the area, as dell a3 a parking
area.

6.

PROJECTOBJECTNES

-

-

&d&da-

To promote tourism in the historically important KADITSHWENE, through
the development of new tourist amenities and opportunities;

-

To promote tourism awareness
communities in this area;

amongst

disadvantaged rural

=t'.

To create jobsnat newly-developed and restored sites in the area;

To oreate diverse tourist experience close to a major tourism hub,
Madikwe Game Reserve, and easily accessible from the N4
development.

7.7

Consewation Plan
A plan of this nature will help to define a vision for the pmjed, retain signtiicance
of the city, ldentiqr appropriate uses, to satisfy statutory iqutrernents and
enhance public appreciation. This type of plan calls for in-depth understanding
of the place. &d.p&

G,

7.2

Strategic ~evelopmentPlan

This plan helps to map out the way in which the conservation plan should be
tackled and Implemented. It will help in dealing with institutional arrangements,
drafting of vision, mission and principles. as well as environmental analysis
aspects, such as, polltical factors, aconomic fadom, ecoiogical factors, sociocultural factors, technological factors andlor international factors. Lastly it will
guide in terms of dramng policies and programmes for the project.
7.3

Strategic implementation Plan
This plan may be developed in a form of:

.

Five-year plan, that is, period to implement or review the elements of the
strategic development plan.
Annual corporate plan which is essentially a technical programme that
outlines a mission, goals and objedives, progress, financial plan and a
variety of appendices.

7.4

General Management Plan
This plan will serve to formulate operational framework for the day-to-day
activities on the site. It spells out what to be done. It will contain general
information, management o b j e w s , site management, personnel information.
administration issues, visitor services, inventories, and maps.

Monitoring a n d Auditing Plan
This plan will assist in the field of monilorfng and evaluating actions and impacts
of other plans. Insburnents to measure effikncy, effectiveness, and
sustainability, such as, contracts, concessions, rewards or inceniives must be
developed.

-

.J

e

It is estimated that this project will create 6 300 person8 of temporary
employment and 25 permanent jobs of 1 year duretion. Opportunities to be
created are trained guides, a& and mfb people, seeurn, cleaning,
maintenance and catering staff. *
k
r U
M6eRwd-

Catering

.

Security

Maintenance

infrastructure Buildlng (sub-contractorsf.

i

The empowemnt)of rural women will be gwen particular attention through the

arts nd crafts sector, product development and various irainlng programmes.
Youth and tfle disabled wlll also be target@ to participate in project constnrction
and projed administration respective&. ~ u@
9
EXPFCTED OUTCOMES

Protection and promotion of a national herltage asset.
Creation of jobs in and around the area.
Increase tourism culture within local mmmunities.
Produce a diverse new tourism exwrience in a raoidlv develo~~nrr

Personnel

--

.

Administration personnel
Operational personnel

Budget
Marketing/promotionaI material
Maintenance equipments
CIeaning equipments

13.

CAPITAL REQUIRED I B ~ D G E ~
Plannlng and project pn$paration
Professional fees
Fencing 3 lar, @ R40Ib
Electric fencing 2 km R6O/m
Widening of access n, and parking area
Entrance gate
-- -I-Museum building --i--Trails, route, signage y -

-

-

f

--

-

Publiiand marketi

Otherfunding(captfa$~~~

h

-

..

.

.
-

-

---:-

-

--- -

-

A

-

TOTAL BUDGET

R1660 000
(R1,6m)

,
14.

100 000
100 000
120 OM,
180 000
100 000
20 000
50 000
120 000
50 000
820 000

PROJFCT MANAGE-

Stakeholders

Resources Agency (SAHRA)
Arts,Cutture and Sport

..
16.

PROJECT DURATI

byi .?m;ctM*b)rv;

1 year,six 6) moniys:

Stakeholder h d community consutiative pmcess and planning = 3
months
I

Tender docu(nentationlacceptanceand award of contract = 2 months
Conshuctfonlof buildings (sites, roads. trails) = 10 months
Training = qhgoing

SMME startjup = 3 months.
17.

OPERATIONS ANb MAINTENANCE NEFbS

The tesponsibilifx these will be taken by the stakehdder committee.

It is evident that everyone is excited about the proposed development of this
historimlly important heritage site, and on this basis maximum co-operatiin and
participation by all stakeholders are anticipated, considen'ng the positive impact
of this project on househotd income and community welfare. It is also expected
that this draff business plan will be examined and when necessary, reviewed at
the second stakeholder workshop to be held in Mafikeng on IFebruary 2001.

DRAFTED BY:

T J Matebesi
NORTH-WEST PARKS & TOURISM BOARD (NWP&TB)
December 2000 '

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Jennifer Seif
Caren Fourle
Danial November
Dr Robert de Jong
Dr Jan Boeyens
Sydney Miller

--

-

-

NWP&TB
NWP&TB
SAHRA
Northern National Museums
UNISA (Anthropology and Archaeology).
Thulamela Project

4.2.2 Hersonering vir openbare toerisme-akkomodasie en
werkskeppingsgeleenthede
Goedkeuring van die Departernent Openbare Werke, Noordwes
Vrywaring van Premier-in-uitvoerende-raad teen eise
Geraasbesoedeling
Stormwater en erosie
Toegange
Uitlegplan

Departement Plaaslike Regering
Beplanning en ontwikkeling

VOORGESTELDE OPENBARE TOERISMEOORD
Stads- en Streeksbeplanners

Prof. Andre Niewoudt
Argitekte

Conradie Argitekte, Potchefstroom

4.2.3 Herskepping van toerisme-strominge na die area
Bevordering van toerisme uit die buiteland
Bevordering van binnelandse toerisme
Potensiaal vir toerisme-investering
Gemeenskapsbetrokkenheid

Grondeise
Verklaring van Kaditshwene as Bewaringsgebied
Aksieplan

'N TERREINVERKENNING VIR DIE STlGTlNG
SIMON VAN DER STEL

4.2.4 Die Kaditshwene Opelugmuseum
Kultuurgeskiedenisvan die Batswana

E.M.M. Conradie
Junie 2002

Ms Caron Pouric's apology wss alsonoted.

I

1

3.1

I

~ ~ o p s a e d ~ e ~ t o ~ ~ , e s l ) c d a U y
fmm &e fans o~~~ m or& to gsin knowledge on:

It was noted:

-

3.3

m t h e ~ p a r t o f t h e ~ r c u i n s i s o r ; ~
vaadeT~s~Ndhi5fwtr)ldst~
~hlrvan~utlh~dhhdem1opmerri~~ch
i s v o l ~ a ~ o f e l l m t ~ b y ~ a d , e a d ~ b g
dectdctr&&mi@ amgistmed serdtude.
~hisplamcouldnot~~irduetoErranoial

cnnsmim
I'hsaheslsocondactsgsms~BIzdhuntirigcnhis
~wsichnayatsomep~posea~ro~
E;adi~~visirorskourirts.
rnIile~~uai*'infht~p/olllii&in
h e project

Nirscheeps

It was resolved that:

--i.2

12 ~ i k hsd
w eppljd aad one was appointed.
The oofrcrad was subsequentlyCaLiOCUed
That the Iena issues 128d bmuglir kpm%s.w.a bait
That there waq therefme, a needto mmsciitne the
Request For Proposals W)process.

Res01u~on

It was resolved that:

-

-

-

An inremalwmubnt be appointed., who wouid then
merge all concept.plans.
Quotslioa (3) fioOm_Co@e ConsuhSs*Site Sohrtions
and athird to be so@
for tbe job.
The $ree would beadjuiiioated and .th* best would be
aUDOinted to wodnce a C a n m Hm.

-

.5

TI& tbq.supported the dwebprnem of rhe WGhproject.
That they were &emst& to form pat of any
dcvelopin~
which my be ~ m m e n & d , fm s lawane
t,s tben were beix5ts tathe comfilety gVr&hJg&&
T I their vision was to have Kaditrhvi~erevived i~
17OO1s,to hsve map, diEdy andm & e ~ &
rock TQ
heve rlY m a k u s ofthe u)munmi'cyas hosts w fhE?
culzursl viaage.
S t h o d groups to be hmted and be educated.

Mr Ditsele

-

-

Tharaslib.ocmmiffcehad~appppcriutedbythe~
D i a Countilto 10& into the I
d &&S
I.
Thar120Land~l&s~beeniodgedby&eB~
Boo Moi1wz.
W de%lapments had been, so $I hal;edby 6 s land
olrirms.
TbattheissueofEquitytyabhiqdebatsd
lSlat S A H&@ge Resource Agency (MYDadel
Novembe;) was l o w into tb 6ecIaratim of
.
Kwiirsbwbre es a
b
,d
as rhar is
~

what it qsdified;for.

3.6

Res~Irltio~~
It was resolvedt h e

-

A fM oons5apt b&
in Zecnrn &odd be miplayrd
to dm a bad 8116% sud wme up .cpifhrrmmendati(u16,
The Cestrai D M c t CouncII to arq,Iq fie consnla
7% Repoa to be ready within two s-kks, ie. end of
October 2001.

CDC

I

U was resolved thar.

_

\.-

Veldskole vir klnders

(

lnfrastruktuuren uitbreidings

Bemarking en uitvoer van artikeis,

)

f

.

Strategic. vir herskepping\

\

(

Werkskepping en opleldlng van
personeel

Opkiding van kokke, kelners en tuiniers

Bevordering van entrepeneurs

Tulnbou, verwerking en bemarking
van voedsel

Gemeenskapsbernagtiging

Opleidlng as veldwagters en veldgidse

Onderhoud en onderhoudsbeleid vir
historiese geboue en artefakte

.\

KONSEP MUSEUMBEPLANNING
Omskrywing en ondersoek
Navorsingsmetodiek
Termverklaring

Afdeling A
1

'n Museum geaffilieer met die Provinsiale Museumdiens van Noordwes.

1.I Wyse, voordele en voorwaardes van affiliasie
1.2 Verpligtinge van 'n geaffilieerde museum
1.3

Hulpverlening aan die geaffilieerde museum deur die Subdirektoraat
Museumdiens

1.3.1 Finansieel
1.3.2 Opleiding
1.3.3 Hulp met gespesialiseerde take
1.4 Die organisasiestruktuur van die Subdirektoraat Museumdiens

1.5 Werksaamhede van die Subdirektoraat Museumdiens
1.6 Verklaring van museumterrein as W6relderfenisgebied.

Afdeling B
Ondersoek na stigting van 'n Batswana-Opelugmuseum te Kaditshwene
(lewende museum)
1

Historiese agtergrond (Verhandeling)

1.1 Die Maricogebied
1.1.1 Hoeveld
1.1.2Middelveld

1 .I
.3 Bosveld
1.2 Argeologies bevindinge (Bloemfontein 63 JP)
1.2.1Eerste terrein

Fig 2.3: Lewende museum konsep

BuffllehoH 411 IQ: llnal stage
of nttlement.

~
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Opelug museumvoorstelling

Fig. 3: 'n Topograflese kaart wat die Ilgglngvan
Kaditshwene aandui (2526AC2-gryaen 2526AC3
-swart).
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-

--

'n Ondersoek na die temas vir die Tswana Opeluqmuseum
lnleiding
Kaditshwene
Die ligging van Kaditshwene
(Addendum C en D. Ligging fig. I en 2.2)
Klimaat
Geologie
Flora
Die klipbouvalle van Kaditshwene dr. Boeyens !Ib van Maggs
lnleiding
"Z: tipe (klipbouvalle) (Addendum C)
Genealogiese lyn van die Bahurutshe (Verhandelinghfst 2)
Die ipwoners van Kaditshwene
Die histories agtergrond van die Bahurutshe (Verhandelinh hfst. 2)
lnterkulturele kontak tussen die Bahurutshe en die Blanke te Kaditshwene
Sendelinge reisigers smouse en historici

John Campbell
Stephan Kay
Robert Moffat

dr. Boeyens
\

Verhandeling dr. Boeyens

Hooitema bespreking van die Tswana-Opelugmuseum
(Addendum A,B.C)

Video

Makrovestigingswyse(Kaditshwene) (Addendum C) Video
Stat Ihnotse) Video
Makrovestigingswyse (Kaditshwene) (Bylaag C)
Die wykkg6r6 (Bylaag C en artikel Conradie 2000)
Moontlike vestigingsvorrn te Kaditshwene
(Mikro-binne Makrovestiging)
Beskrywing deur vroee reisigers van die Tswana hutvorm
(Verhandeling hfst. 2) Beplanning Addendum D
Die sosiale en ekonomiese gebruike
Sosiaal
Die vergaderingsplek van die mans~lekotla(Addendum C)
Muurversiering (Kaditshwene)
(Artikel Muurkuns Conradie 2000)

'~

Goya-Rolongtrek
Kwena-Huruthetrek
Fokengtrek
Sosiale Organisasie
Familie
Totemgroepe
Regiment8
Huweliksvorme
Ekonomiese bedrywighede
Politieke organisasie
WyWkg8rG
Jusisi6le organisasie
Godsdiens
Opperwese [Modimo)
Bo-natuudikewesens
Rituele serernonies
Meredrag
Kinders
Mans en vrouens
Seremoni6le drag
Slaaptyd
Wapens
Vermaak
Tromme
Rammelaars
Blaasinstrumente en fluite
Snaarinstrumente
e.

Dans en sang

Campbell se dagbbek 1820

AFDELING D
Bespreking en ontwikkeling van die voorgestelde museumterrein
(Addendum D) Stadium van omskrywing en waarneming, konsep
ontwerp
Vereistes wat qestel word vir terreinontwikkelinq
Teneininligting
Terrein
(Addendum D)
Besprekina van die museumterrein
Terreinligging

Berglandskap

Toeganklikheid

Per pad of wandelroete

Uitbreidingsmoontlikhede

Addendum C

Bespreking

Conradie Argitekte

(Beplanner)

Conradie ArgiteMe Potchegstroom

AFDELING E
Voorgestelde ontwikkeling en die realisering van die Tswana
Opelugmuseum
Fase I
Fase I1
Fase Ill
Fase IV
Fase V
Fase VI
Fase VII
AFDELING F
Samevatting en aanbeveling
AFDELING G
Bronne

Bewaring beteken nie preservering of fossilering nie. Bewaring beteken sinvolle
saambundeling van artikels, "artefakte", in 'n singewende verband met die doel om 'n
lewende flits of perspektief op die bepaalde geskiedenis te behou of in stand te hou.
Die motiveringsvoorstel gee rede om nie net 'n gebou met "artefakte" op te rig nie
maar om iets lewend doelmatig werkbaar daar te stel vir Toerismebevordering. 'n
Toerismebrandpunt in die vorm van 'n lewende kulturele opelugmuseum, kan tot
gemeenskapsbetrokkenheid en werkskepping dien.

Die sosio-kulturele wat deur

transmissie lewend gehou is, kan dien tot groei wat versterkend kan inwerk op die
ekonomie vir agtergeblewenes. Opleiding en opheffing in 'n spektrum van talle
fasette - vir 'n mark van aanvraag na kultuurgoedere - kan suksesvolle groei in eie
kultuurbewustheid en -beoefening bevorder.
Die lewende kulturele museum waarbinne die kosmologie van die Batswana beleef
word, moet as 'n manifestering van die parergonale dimensie in die ba-Tswana
kultuur bewaar word.

Hierdie bedekte, versluierde dimensie, onderliggend aan

visuele uitdrukkingsvorme en lewenshandelinge in dieBatswana kultuur, moet as 'n
monument vir die ideaal van lewensharmonie (dit sluit in kosmografie en kosmologie
["ubuntu"] ) behoue bly. Die navorsing het as einddoel 'n produk daargestel wat
gemeenskapsbetrokkenheid, werkskepping, opleiding, opvoeding en kulturele

bewaring insluit.
Die einddoel word gemanifesteer in 'n lewende museum geskoei op die preindustriele antieke statsuitleg van voor "Phatlalatsa" 1822. Die konsepuitleg van die
statswyke is deel van 'n mikrovesting en vorm deel van 'n groter makrovestiging soos
visueel waargeneem kan word by die Toerisme-oord as deel van die lewende
museum, Kaditshwene.
Op die wyse kan die bewaringsmotief in hierdie navorsing in 'n bewaringsrealiteit
gestalte verkry - tot voordeel van die lewenswaardes van 'n lewende kultuur.

