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Vra historiese vrae
2. Vra historiese vrae
Vraagstelling is ’n baie belangrike manier waarop historiese kennis gehanteer kan word. Die
veronderstelling is dat leerders die nodige kennis en begrip kan ontwikkel oor ’n spesifieke
onderwerp deur die stel en beantwoording van vrae.
1. Begin om die basiese historiese vrae te vra:
• Wat het gebeur?
• Wanneer het dit gebeur?
• Waarom het dit gebeur?
• Hoe weet ons dit het gebeur?
2. Jy kan ook meer spesifieke vrae vra:
• Hoe en waar het die mense geleef en hoe is hulle gevoed en geklee?
• Wat was die beskikbare tegnologie?
• Watter verskille is daar te bespeur tussen die verskillende sosiale groepe en geslagte?
• Wat is die verskil tussen nou en toe?
3. Ontwikkel vaardigheid in die vermoë om moeiliker en ingewikkelder vrae oor bv. ’n
spesifieke tydperk of onderwerp te vra:
• Wie het regeer en met watter resultate?
• Hoe het hulle aanbid en watter waardes het hulle aangehang?
• Wat was hulle kuns -, musiek- en literatuurontwikkeling gewees?
4. Begin om die historiese gebeurtenis te analiseer:
• Wat was die onmiddellike oorsaak?
• Is enige langtermynoorsake te bespeur?
• Wat was die politieke, ekonomiese en godsdienstige oorsake?
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JUNIOR LEERLYN
17. Beantwoord maklike vrae i.v.m. stories vanuit die verlede
18. Vra vrae soos “wat”, “wanneer”, “waar” oor aspekte van die
verlede
19. Beantwoord vrae i.v.m. sekere aspekte van die verlede

17. Beantwoord maklike vrae i.v.m. stories vanuit die verlede

DAPPER SEUN, DIE BURGER, 21 Januarie 1986
Dit was ’n Maandagmiddag [17 Januarie 1986] op ’n plaas Leliesfontein naby Potchefstroom. Die
plaas het aan Kirsten-mense behoort en Pelham Piek [12 jaar] het by van die kinders van die
Kirstens gekuier. Na middagete het Cora Kirsten, Albert Otto en Pelham in die Mooirivier gaan
swem. Net onderkant waar hulle gaan swem het, was ’n gevaarlike Maalgat in die rivier gewees.
Cora het op haar eie in die rivier geplas en onverwags in die maalgat beland. Haar broer Willem,
wat negentien was, het besef sy is in die moeilikheid. Hy het in die rivier ingeduik, maar kon self
nie goed swem nie. Toe hy by haar kom, het sy weens vrees hom beetgegryp en hulle beide onder
toe getrek. Pelham, wat ’n goeie swemmer was, het ingeduik en haar van agter af beetgekry
sodat sy hom nie kon aftrek in die water nie. Hy het haar tot op die wal van die rivier geneem
waar hy met noodhulp haar laat asemhaal het. Die broer kon op sy eie die wal bereik.
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17

BESKRYF
EN DRA OOR

Beskryf elkeen van die persone se spesifieke deelname
aan die drama.

VERDUIDELIK

Verduidelik wat elkeen gedoen het en aan watter soort
gevaar het sommige van die persone hulself blootgestel.

EIE OORDEEL

SOEK, NOEM,
LEER

Beantwoord maklike vrae i.v.m. stories vanuit die verlede
Noem die name van al die “deelnemers” wat aan die
gebeurtenis deelgeneem het.

Was Pelham Piek ’n held gewees? Verskaf redes waarom
jy so ’n antwoord verskaf.
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18. Vra vrae soos “wat”, “wanneer”, “waar” oor aspekte van die verlede

DIE HUISGENOOT, 26 Maart 1935
HET ANTJIE SOMERS WERKLIK GELEWE?
Die woordeboek vertel ons dat die woord legende “’n wonderlike vertelling” beteken; dus is dit ’n
fabel of sprokie. Die beste uitleg lyk vir my, is die wat sê dat ’n legende eintlik iets is wat die
oorleweringe onthou en samehangend vir ons aanmekaar gesit het sodat dit ’n redelike relaas of
verhaal vorm van een of ander feit of reeks feite uit die verlede waaromtrent daar miskien meer as
een mening oor bestaan. ’n Legende is dus iets wat nie deur geskiedkundige gegewens bewys kan
word nie, maar nietemin tog op sekere feite berus. Dit is dus nie loutere versinsel nie.
Toe ons kinders nog a-broekies gedra het – jammer dat dit reeds so lank gelede is dat daar vandag
min mense leef wat nog kan vertel watter patroon drag dit was – het die ou vrouens ons saans
hoendervel probeer gee deur stipte gehoorsaamheid van ons te eis met die dreigement dat Antjie
Somers na sonsondergang rondslenter om stout kinders in haar sak te steek. Hierdie vroumens was
volgens die indrukwekkende sombere beskrywing van een van my oppassers: “’n Goliat-groot
vrou met lang voortande wat kan byt – baie seerder as bojaan se slagtande.” Haar kleredrag
was ’n geruit-kabaai, met ’n tjalie van geelgroen wol, en ’n voersisrok wat aan weerskante groot
sakke gehad het, waarin sy natuurlik elke stout kind wat sy in haar nagtelike spioenasietogte
bygekom het, kon versteek. Haar skoene was groot “ry-stewels” wat altyd met die hoofkonstabel
sin vergelyk is. Antjie Somers het by geleentheid ’n sak gedra en is altyd beskryf met ’n swart
moesie op die ken en dan weer met ’n snor in aanvang, wat egter nooit sodanig ontwikkel het dat
dit haar vroulike voorkoms heeltemal geskend het nie.
Maar in Kaapstad het ek meer inligting oor die “persoon” ingewin by oubaas Combrink en oubaas
Roubaix, wat al twee kon terugkyk na voor 1850 en uit eie ondervinding daarvan kon vertel. Al
twee het oor ’n ruim “kennis” van hoorsê beskik.
Hulle het gesinspeel op die merkwaardige geskiedenis van die “Spookverskynsel van Tuinstraat”
wat aan die begin van die vorige eeu Kaapstad en veral die westelike gedeelte daarvan in beroering
gebring het. Tuinstraat wat vandag Koningin Victoriastraat is, was destyds ’n “eenkant-straat” met
slegs ’n paar huise op die regterkant met die Kompanjiestuin aan die linkerkant. Daar was ook nog
enkele groot doringbome aan die regterkant en bokant-toe ’n oop gelykte gedeeltelik oorskadu deur
’n paar groot bome. Hier het alle snaakse dinge in die verlede plaasgevind. Hier het ’n generaal
hom aan ’n boom opgehang omdat hy van al sy besittings beroof is. Hier het van die “duitsmanne”
gegaan om vroeg in die oggend met mekaar te baklei. Hier het ’n spook op volmaan-aande
rondgestap. Na sononder het geen Kapenaar dáár rondgeloop nie. Sy verskyning het algar bang
gemaak. Hy was soos ’n vrou aangetrek gewees.
Hy is later weggedryf en word soms in die Kuilsrivier-omgewing opgemerk met volmaan. Die
werkers, veral slawe, het hom Annetjie genoem.
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Omdat hy/sy net in die somermaande verskyn het, kon die van “Somers” aan hom/haar toegevoeg
word en Annetjie het maklik verander in Antjie. Ek onthou nog goed dat ou meneer Combrinck,
wat ’n belese man was, die opmerking gemaak het dat die eerste Annetjie in ons geskiedenis
bekend was as ’n besonders “mannetjie-agtige vroumens”. In hierdie geskiedenis van die
Tuinstraat-spook is met verloop van tyd allerhande bykomstige gebeurtenisse ingevleg wat die
relaas geheimsinniger en meer romanties gemaak het. Vroue-wreedaards in ons geskiedenis is
gelukkig min. Tog is daar ’n paar, soos die Vryburger se vrou wat haar man op ’n gruwelike wyse
met behulp van haar slawekneg vermoor het, wat goed bekend is en het waarskynlik bygedra om
aan die Antjie Somers-legendes ’n waas van geloofwaardigheid te verleen. Dat die geskiedenis ook
mettertyd nog met Boesman-, Hottentot- en Oosterse stories verder verfraai is, hoef ons ons ook
nie oor te verbaas nie. Maar die kataliserende draad waaromheen dit alles gekristalliseer het, is
hoogs waarskynlik die Tuinstraatse spook met sy agtergrond van die skrikwekkende verlede.
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BESKRYF
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SOEK, NOEM,
LEER

Vra vrae soos “wat”, “wanneer”, “waar” oor aspekte van die verlede
Wat is die name van die deelnemers in die storie?
Wanneer het die storie afgespeel?
Waar het die storie orals afgespeel?

Beskryf hoe die storie plaasgevind het.

Waarom het die storie plaasgevind soos hier beskryf
word?

Was daar regtig iemand soos Antjie Somers?
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19. Beantwoord vrae i.v.m. sekere aspekte van die verlede

Ma druk hande in hond se bek om kind te red
Van Ons Tygerbergse Kantoor
KUILSRIVIER. – Die moeder van ’n tweejarige seun van ’n Bottelaryse wynboer het Sondag haar
hande in ’n Staffordshire-terriër se bek gedruk in ’n poging om haar seun se kop uit die dier se kake
te bevry.
Die kind, Pieter Bosman, het verskeie steke aan sy kop en gesig gekry nadat die hond hom drie
keer beetgepak en rondgesleep het.
Mev. Caritha Bosman van die wynlandgoed Hazendal het gister vertel dat sy en haar man,
Michael, Sondag saam met hul kinders, Pieter, en sy vierjarige sussie, Chriss-Tina, mnr. Ray Cook
in Koeberg besoek het. Mnr. Cook het ’n vuurwapen geadverteer en mnr. Bosman wou daarna gaan
kyk.
Mnr. Cook het voorgestel dat die kinders buite gaan speel terwyl die volwassenes gesels. Mev.
Bosman het saam met hulle geloop aangesien daar ’n hond was.
In die agterplaas het sy Pieter opgetel sodat hy na die swembad kon kyk. Die oomblik toe sy hom
neersit, het mnr. Cook se Staffordshire-terriër teen Pieter opgespring, hom teen die grond gepluk en
begin rondsleep.
Mev. Bosman was aanvanklik paniekbevange, maar het gou besef dat sy die hond se aandag moet
aftrek.
“Ek het my hande in die hond se bek gedruk sodat hy eerder mý moet byt. Hy wou egter nie laat
los nie.”
Volgens mev. Bosman het sy twee keer daarin geslaag om die hond van Pieter weg te trek.
Die hond was egter te sterk vir haar en het elke keer vorentoe gebeur en Pieter weer aan die kop
en gesig gebyt.
Mev. Bosman het tussen die gespook deur haar man geroep. Mnr. Bosman en mnr. Cook het
uitgehardloop en die hond vasgedruk. Mev. Bosman het Pieter toe gegryp en die huis ingehardloop.
Pieter se kop het erg gebloei. Hy het in die Louis Leipoldt-Hospitaal steke gekry.
Mnr. Cook het gesê hy is nie van plan om die hond van kant te maak nie, maar gaan hom in die
toekoms baie goed dophou as kinders naby is.
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VERDUIDELIK

BESKRYF
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SOEK, NOEM,
LEER

Beantwoord vrae i.v.m. sekere aspekte van die verlede
Noem die name, ouderdomme en wat elke persoon se rol in die
storie was.

Beskryf die rol wat elkeen van bogenoemde persone in die storie
gespeel het?

Verduidelik wat elkeen in die storie gedoen het en waarom was
dit so nuuswaardig dat dit in ’n koerant gepubliseer is?

Verskaf redes waarom die persone helde was en/of waarom jy
hulle nie as helde beskou nie.
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SENIOR LEERLYN
20. Begin om vrae i.v.m. alle daagse gebeure te vra
21. Maak gebruik van inligting wat vanuit bronne bekom word om ekstra vrae oor ’n tydperk te vra
wat in moeiliksheidsgraad wissel. Lê veral klem op mense, gebeure, artefakte/voorwerpe, en plekke van
die verlede.
22. Begin om vrae i.v.m. spesifieke tye oor alledaagse gebeure te vra.
23. Organiseer inligting logies en chronologies om vrae daardeur te kan beantwoord.
24. Begin om historiese gebeure te analiseer deur vrae te vra.
25. Gebruik inligting vanuit bronne om weldeurdagte antwoorde vir historiese vrae te verskaf.
26. Bied ’n idee aan as deel om antwoorde vir historiese vrae te verleen.
27. Identifiseer, kies en vergelyk die informasie van verskillende bronne uit handboeke en
dokumente.
28. Vra ingeligte vrae om bronne te evalueer [identifiseer teenstrydighede, stereotipes, gapings en
weglatings].
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20. Begin om vrae i.v.m. alledaagse gebeure te vra
ONDERWERP: Handel in die 18de eeu
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EIE OORDEEL

VERDUIDELIK

BESKRYF
EN DRA OOR

SOEK , NOEM,
LEER

Begin om vrae i.v.m. alledaagse gebeure te vra
Wat gebeur hier? Hoeveel mense is hier betrokke?
Hoeveel kante is hier betrokke?

Verduidelik wat die mense op die tekeninge besig is om
te doen.

Waarom is die twee groepe besig om so op te tree?
Wanneer het dit plaasgevind?

Was dit die beste manier om handel te dryf?
Waarom het dit so plaasgevind?
Hoe weet ons dat handel wel plaasgevind het?
Hoe verskil dit met die handel wat vandag gedryf word?
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21. Maak gebruik van inligting wat vanuit bronne bekom word om ekstra vrae oor ’n
tydperk te vra wat in moeiliksheidsgraad wissel. Lê veral klem op mense, gebeure,
artefakte/voorwerpe, en plekke van die verlede.

BRON 1
BRON 2: The Cape’s slave trade began in 1658 when the first slaves were imported from
West Africa, marking the beginning of a system that brutalised both master and slave.
Later, slaves were captured and forcibly brought to the Cape from a wide range of places,
principally East Africa (especially Mozambique and the island of Madagascar), India and
the Indonesian archipelago. Descendants of the slaves, who numbered about 38 000 at the
time of emancipation in 1838, are to be found today in thousands of both white and black
families.
Despite the historical and economic significance of slavery, its impact on the development
of South Africa has been largely ignored, and the slave past has been all but obliterated.
For many South Africans, the reality of slave ancestry is perceived as a stigma, and
consequently has become a shameful family secret, either hidden or denied.
Webwerf
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BRON 3: In 1652, toe die verversingspos aan die Kaap gestig is, was daar geen slawe nie, maar teen 1798
was daar minstens 25 754. Vir die Kompanjie het die koms van slawe ’n oplossing gebied vir die tekort aan
arbeiders wat op geen ander manier opgelos kon word nie. Arbeid was nodig vir die kap en vervoer van
timmer- en brandhout, vir die konstruksie van die eerste fort en geboue (bergkamers, woonhuise, ’n skuur,
’n hospitaal), visvang, robbeslag en die walvisvangs, en vir die soutpanne en baksteenwerke. Benewens die
belangrikste taak van die verversingspos: die bediening van die Kompanjie se skepe en skeepsvolk, was die
arbeiders ook op landerye nodig om vee op te pas, en om die ontdekkingsreisigers na die binneland te
vergesel. In Mei 1652 het Jan van Riebeeck aan Batavia geskryf dat slawe nuttig sou wees vir die vuilste en
swaarste werk.
H. Gilliomee & R. Elphick (reds): ’n Samelewing in wording: Suid-Afrika 1652–1820. Maskew Miller
Longman.
BRON 4: The VOC’s need for labour was so urgent that they also brought in slaves from their eastern
empires, and from regions on both sides of Africa, within the first decade of settlement. This controversial
decision cast a long shadow. A slave had no legal rights, and, unlike slaves in America, almost no chance of
liberation through conversion to Christianity. At the Cape the obligatory freeing of converts acted as a
barrier to conversion – a fact that made conversion to Islam attractive for political as well as religious
reasons. Slaves owned by the company of residents in the town had some opportunity to practise trades.
Others, especially those owned by farmers, were more tightly controlled.
The VOC needed workers to perform all kinds of work. Slaves formed an integral part of the social and labour
network of the Company at the Cape. They performed manual work, domestic, crucial, hospital, garden,
and skilled artisans etc. They played a major part in the building of the present Company Fort, which was
completed in 1674.

21
Maak gebruik van inligting wat vanuit bronne bekom word om ekstra vrae oor ’n
tydperk te vra wat in moeilikheidsgraad wissel. Lê veral klem op mense, gebeure,
artefakte/voorwerpe, en plekke van die verlede.
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Vra historiese vrae
Waar het die gebeurtenis plaasgevind?

Wat is besig om hier te gebeur?

Verduidelik waarom al die mense aanmekaar vasgemaak
is.

Is dit regverdig teenoor die mense dat hulle so gehanteer
word? Kan ons so ’n beoordeling doen vanuit die
standpunte van ons eie tyd?

22. Begin om vrae i.v.m. spesifieke tye oor alledaagse gebeure te vra
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EIE OORDEEL

VERDUIDELIK

BESKRYF
EN DRA OOR

SOEK, NOEM,
LEER

Begin om vrae i.v.m. spesifieke tye oor alle daagse gebeure te vra
Wanneer en hoe het die mense geleef?
Waar het die gebeurtenis plaasgevind?

Verduidelik watter tegnologie is op die tekening
beskikbaar gewees? Wie was die regeerders in die land
en waarom was dit hulle?

Verduidelik die verskille tussen die lewenstyl van die
groepe op die tekening en hoe dit uitgebeeld word.
Waarom was party mense amper sonder klere gewees?
Verduidelik die godsdiens wat albei groepe aangehang
het, asook die basiese waardes wat vir hulle belangrik
was.

Toon die verskille tussen vandag en die omstandighede
op die tekening. Was hierdie soort van handel baie meer
eerlik as die soort wat vandag voorkom?

23. Organiseer inligting logies en chronologies om vrae daardeur te kan
beantwoord.
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Plaas die volgende drie foto’s in ’n korrekte volgorde. Die volgorde beteken dat dit in volgorde
moet wees soos dit werklik plaasgevind het. Gebruik van die inligting in die kolomme om die
volgorde te help bepaal:
Is dit dieselfde dorp?
Naam van dorp
Worcester / Malmesbury /Wellington
Kerkgeboue:
Worcester: Engeland en Suid-Afrika

Malmesbury: Suid-Afrika en Engeland

Wellington

Kyk na die voertuie in die foto
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Motors, 1952

Motors, 1918

Perderytuie, 1900

Motors, 1910

Motors, 1960
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VERDUIDELIK

BESKRYF
EN DRA OOR

SOEK, NOEM,
LEER

Organiseer inligting logies en chronologies om vrae daardeur te kan beantwoord.
Wat is die verskille en ooreenkomste in die drie
verskillende foto’s?
Watter en hoeveel voertuie en mense kom op die
verskillende foto’s voor?
Weet jy wat die naam van die dorp is?
Gebruik ’n kolom en beskryf elkeen van die foto’s
afsonderlik.
Plaas die foto’s in die korrekte chronologiese volgorde.

Verduidelik hoe jy die bostaande kolom interpreteer om
die korrekte inligting te bekom.
Plaas die foto’s in die korrekte chronologiese volgorde en
verskaf redes daarvoor.

EIE OORDEEL

Watter een van die foto’s is die mooiste – verskaf redes vir jou
antwoord.
Watter faktore het die meeste bygedra om al die veranderinge
teweeg te bring?
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ONDERWERP: Slawerny aan die Kaap

KOMPANJIE-SLAWE (1661 – 1793)
Jaar
1661
1669
1679
1685
1693
1714
1727
1742
1752
1764
1777
1784
1789
1793

Mans
22
23
67
53
152
224
266
253
198
281
360
325

Vroue
34
32
121
194
170
129
228
179
159
166
176
123

Kinders
11
46
122
90
92
103
74
77
112
89
61
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STERFTES ONDER KOMPANJIE-SLAWE
(sterftesyfer tussen hakies)
1661
1677/78
1687
1700/01
1713
1715/16
1716/17
1717/18
1718/19
1719/20
1731
1741/42
1742/43

11 (16%)
125 (39%)
talle
220
200
56
15?
19
122
96
55
48+
53

1753/54
1754/55
1755/56
1756/57
1767
1771
1774/75
1777/78
1778/79
1779/80
1780/81
1781/82
1782/83

146 (25%)
176 (40%)
58
21
67 (12%)
99
98
156 (18%)
32
152
143
60
46
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Begin om historiese gebeure te analiseer deur vrae te vra.
Hoeveel slawe was aan die Kaap?
Wat was die verhouding tussen vroue- en mansslawe
gewees?
In watter jaar is daar vir meer mansslawe gevra?

Waarom is daar soveel slawe oorlede?
Waarom is daar meer mans as vrouens gewees?

Verduidelik waarom daar so min kinders gebore is?

Dink jy daar is baie noukeurig boekgehou van die slawe?
Verskaf redes vir jou antwoord.
Sou die Kaap se ekonomie sonder slawe-arbeid kon
voortbestaan?
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25. Gebruik inligting vanuit bronne om weldeurdagte antwoorde vir
historiese vrae te verskaf.

Drie vroeë agtiende-eeuse tonele aan die Kaap van P. Kolbe se “Naauwkeurige Beshrijving van die
Kaap”.

25
SOEK, NOEM,
LEER

Gebruik inligting vanuit bronne om weldeurdagte antwoorde vir historiese
vrae te verskaf.
Wie vang die vis?
Hoeveel mense is besig om te dors?
Hoeveel mense is besig om te ploeg?
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EN DRA OOR

Hoe word die vis gevang?
Hoe word daar gedors? Wat beteken dit om te dors?
Hoe en met watter implemente word daar geploeg ?

VERDUIDELIK

Waarom word daar op die manier vis gevang?
Waarom word daar gedors op die wyse?
Waarom word daar geploeg op die wyse?

EIE OORDEEL

Vra historiese vrae

Was die wyse van visvang/dors/ploeg effektief gewees en
is dit beter as hoe dit vandag gedoen word? Verskaf
redes vir jou antwoorde.

26. Bied ’n idee aan as deel om antwoorde vir historiese vrae te verleen
IDEE: Die media word gebruik om teenstanders van die regering te beveg. In hierdie
voorbeeld word die BBC gebruik om die Britse regering se teenstander, die IRL in diskrediet
te bring – of is dit nie so nie?
Misleading Definitions and Terminology
By using terminology and definitions in a way that implies accepted fact, the media
injects bias under the guise of objectivity.
EXAMPLE: In March 2001, two separate acts of terrorism occurred a few days apart, providing
the opportunity to compare the media's selective use of terminology. The BBC’s article on an
IRA car bomb in London carries the headline “BBC bomb prompts terror warning,” and the word
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“terror” (or its derivatives) is used 5 other times in the article. The IRA alerted police ahead of
time, and one man was slightly injured in the blast.
But after a Palestinian suicide bomber killed three Israeli civilians (without prior warning) in
Netanya that same week, the BBC purposely avoided the label “terrorist,” and instead used the
far milder term “militants.”
Monday, 5 March, 2001, 02:49 GMT

BBC bomb prompts terror warning
Police have warned of further attacks in the coming weeks after linking the bomb outside the BBC's main
news base in London to an ongoing campaign by dissident Irish republicans.
Officers were carrying out a controlled explosion on a bomb in a taxi when it went off at 0030GMT - just
yards from the front door of BBC Television Centre in west London.
Deputy Assistant Commissioner Alan Fry, head of Scotland Yard's Anti-Terrorist Branch, said the bomb was
linked to three incidents in London last year, including the missile attack on the MI6 building.
The blast may have been a reprisal for a BBC Panorama documentary which named four men it alleged had
questions to answer over the Omagh bombing, Mr Fry said.
Anti-terrorist branch officers are carrying out forensic tests in the Wood Lane area of Shepherd's Bush and
the road is expected to remain sealed off to traffic on Sunday.
Terrorist attacks on the media were rare and so the bomb marked a significant change, he said.
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Vra historiese vrae
Noem die moontlikhede wat die BBC noem as die oortreders
in die bomaanval.

Beskryf die voorval in detail.

Verduidelik wat die BBC in die berig probeer bereik het?

Is die voorval aanvaarbaar? Watter vrae sal jy nog graag
beantwoord wil hê oor die voorbeeld? Kan jy enige
soortgelyke voorbeeld in ons eie land verskaf?

27. Identifiseer, kies en vergelyk die informasie van verskillende bronne uit
handboeke en dokumente
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Die Noorweegse antropoloog en avonturier Thor Heyerdahl (geb. 1914), wat bekend geword het nadat hy in
1947 met ’n vlot van balsahoutstamme, die Kon Tiki, van Peru na Polinesië gevaar het, het in 1970 weer
opsien gewek toe hy die Atlantiese Oseaan oorgesteek het in ’n papirusboot wat skaars seewaardig genoem
kon word. Hiermee wou hy bewys dat die pre-Columbiaanse beskawings van Amerika deur die Ou-Egiptiese
beskawing beïnvloed is. In wetenskaplike kringe is sy pogings nie baie ernstig opgeneem nie. Die eerste
papirusboot, Ra, is volgens die Ou-Egiptiese model deur Swartes in die omgewing van die Tsjaadmeer
gebou, waar dié tipe boot nog steeds gebruik word. Nadat Heyerdahl met dié boot skipbreuk gely het, het
hy ’n soortgelyke vaartuig, die Ra II, laat bou deur Indiane uit die omgewing van die Titicaca-meer in SuidAmerika waar dié tipe boot ook nog gebruik word. Met dié boot het hy binne 57 dae van Marokko na die
Karibiese eiland Barbados gevaar.
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Heyerdahl, Thor, Noorse antropoloog en seevaarder (Larvik, Noorweë 6.10.1914-), word in 1947 bekend, vir
sy geslaagde tog met die balsavlot Kon-Tiki van Polinesië. Die vlot is gebou na die vb. v.d. Inkas en genoem na
’n Poliniesiese godheid. H. wou deur die tog die moontlikheid aantoon dat die ou kult. van Peru ’n bydrae
gelewer het tot die kolonisasie van Polinesië.
In Mei 1969 onderneem hy ’n soortgelyke tog met ’n boot 18 x 5 m, gemaak van 12 ton papirusrietstingels
vlgs. Oud-Eg. patroon, genoem na die Eg. songod Ra; hy wou ondersoek of Eg. seevaarders ten tyde v.d.
farao’s na Am. sou kon vaar en sodoende invloed op die kult. aldaar kon uitoefen. Die Ra is gebou deur
Negers uit die omgewing v.d. Tsjaad-meer in Afrika, waar nog met dié soort bote gevaar word. A.g.v. ’n
skipbreuk moes die opvarendes die Ra op 900 km N.O. van Frans-Guiana verlaat. ’n Nuwe papirusboot, Ra II,
is gebou deur Indiane afkomstig uit die omgewing v.d. Titicaca-meer in S.Am., waar dié bote soos in Afrika
nog gebruik word. H herhaal in 1970 met die 12 m lange skip sy poging om die Atlantiese Oseaan oor te
steek. Die Ra II vertrek op 17.5.1970 met ’n intern. bemanning van ses uit die Marokkaanse hawe San. Na ’n
tog van 6 200 km, afgelê in 57 dae, bereik H en sy metgeselle die Karibiese eiland Barbados. Aan die resultaat
van dié ekspedisie word in wetensk. kringe weinig waarde geheg. Wel word die aandag op die besoedeling
v.d. Atlantiese Oseaan gevestig. Tydens die tog het die bemanningslede monsters v.d. oseaanwater geneem;
hul bevindinge word opgeneem in die verslag, waarin H o.m. rapporteer dat Ra II soms dae lank deur
olievelde op die wateroppervlak omring was.
Cruise of the Kon-Tiki (1947; Die Kon-tiki ekspedisie, 1953); Across the Pacific on a raft (1948); American
Indians in the Pacific (1952); Aku Aku (1957); Ra ekspedisjonen (1970).

Heyerdahl, Thor (1914-....), ’n Noorweegse soöloog. Hy bestudeer die soölogie en geografie en word in 1947
wêreldberoemd deur ’n tog wat hy in 97 dae vanaf Peru na Polinesië op die vlot Kon-Tiki aflê. Hy wou hiermee
sy teorie dat die bewoners van Polinesië van Suid-Amerika afkomstig was en nie van Asië nie, bewys. Die
verloop van hierdie reis het hy in sy boek Kon-Tiki beskrywe - ’n avontuur wat later verfilm is. Hy het ook ’n
suiwer wetenskaplike boek hieroor geskrywe. In 1955–1956 reis hy na die Paaseiland om die kolossale beelde
daar te bestudeer en hulle geheim te probeer ontrafel. Sy teorieë hieroor het hy ook op skrif gestel. Baie eeue
gelede was daar in die Suid-Amerikaanse staat Peru, ’n priester met die naam Kon-Tiki. Gedurende ’n oorlog
met ’n buurstaat is baie van Kon-Tiki se mense doodgemaak en toe het die priester saam met ’n groep krygers
op skuite die Stille Oseaan in gevlug.
Op die Polinesiese eilande noord van Nieu-Seeland, meer as 7 000 km vanaf Peru, is ’n sekere mitologiese god
bekend as Tiki. Volgens oorlewering het dié god die eilandbewoners se voorgeslagte baie, baie lank gelede saam
met hom na die eiland gebring.
Thor Heyerdahl, ’n Noorweegse wetenskaplike, het beweer dat dié god se naam van die naam Kon-Tiki afgelei
is en dat die inwoners van die eiland die afstammelinge van die vlugtelinge uit Peru is.
Maar kon mense duisende jare gelede al sulke groot afstande oor die see aflê? Heyerdahl het dit vas geglo en
het planne beraam om dit te bewys.
Thompson, E.: Dertig Dapper Manne, p. 154
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Heyerdahl’s taste for anthropological exploits was acquired when he spent a year in the Marquesas
Islands in the south Pacific after graduating in zoology from Oslo University. During the war he saw
active service as a parachutist with the Free Norwegian Forces, and then, in 1947, embarked on the
expedition that brought him international fame. On a balsa-wood raft named Kon-Tiki, he and five
Norwegian companions floated from Peru to Polynesia.
His aim was to prove that archaeological similarities between South America and Polynesia could be
explained by trans-Pacific success, engendered by post-war Europe's eagerness for peacetime heroes,
far transcended such modest academic intentions. His account of the epic journey sold over twenty
million copies and his crude film of the voyage won an Oscar.
The acclaim gave Heyerdahl the financial strength to embark on further similar adventures: an
expedition to the Easter Islands in 1955-6 was followed more strikingly a decade later by the Ra
voyages, when Heyerdahl and a cosmopolitan six-man crew sought to demonstrate that Egyptians, in
a papyrus boat, could have crossed the Atlantic centuries before Christopher Columbus. They made it
on their second attempt, narrowly escaping disaster on their first bid when their craft foundered 500
miles from their goal. Heyerdal's written output has been prolific, and he has won a measure of
academic respect for his theories. In the 1980s, he campaigned against ecological crimes. He led
expeditions to Easter Island in 1986 and 1987.
Bullock, A. Great lives of the twentieth century, pp. 75-76.
The accounts of the early explorers are often interwoven with myth and legend. Separating fact from fantasy is
a hard task for the historian, but two resourceful and accomplished researchers have achieved fame and rightful
recognition for testing hypotheses about the practicalities of early exploration by reconstructing early voyages
and journeys. In so doing they have explored the past and faced the very same dangers encountered by their
predecessors.
The Norwegian anthropologist Thor Heyerdahl first formulated his theories on the origins of the
Polynesian race while living on the Pacific island of Fatu Hiva in the Marquesas. He became convinced that
the Polynesian people had originated in the Americas and constructed a balsa-wood raft, Kon-Tiki, to
demonstrate that such a journey was possible. He left Callao, the port of Lima in Peru, on 28 April 1947
and, after 1010 days adrift, reached the Tuamoto Islands, a distance of 4300 nautical miles (7000 km).
Archaeological expeditions to the Galápagos Islands in 1953 and Easter Island in 1955 followed and led to
believe that Mediterranean peoples may have reached Central America before Columbus. In 1969 he
constructed Ra, a papyrus reed boat which broke up just before reaching its destination. Ra II was more
successful and crossed the Atlantic to Barbados in 57 days. Now convinced that mariners from the ancient
world had been able to cross the Atlantic, he went on to build a reed-ship Tigris made from reeds collected
from the banks of this river and using the skills of Bolivian Indians from Lake Titicaca. In 1977-78 he made
the journey in both directions but was horrified by the pollution he saw and burned the boat in protest on
landing.
Keay, J. History of world exploration, p. 302.
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27
Wie was Thor Heyerdahl?
Wat het hy gedoen?
Hoe het hy dit gedoen?
Wat is die gevolge van sy optrede?

VERDUIDELIK

Beskryf die verskillende ekspedisies.

Wat het jy by Thor Heyerdahl geleer?

EIE OORDEEL

BESKRYF
EN DRA OOR

SOEK, NOEM,
LEER

Identifiseer, kies en vergelyk die informasie van verskillende bronne uit
handboeke en dokumente.

Maak ’n lys van vrae wat nog nie beantwoord is nie en
verskaf dan die antwoorde.
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28. Vra ingeligte vrae om bronne te evalueer
[identifiseer teenstrydighede, stereotipes, gapings en weglatings]
BRONNE en hul dinge

Met geskiedenis is dit baie belangrik om te weet hoe om ’n bron te verstaan. Jy moet daarom kan
bepaal of dit die waarheid is. ’n Mens moet seker maak of dit feite of menings is. ’n FEIT is iets
wat altyd waar is. ’n MENING ontstaan wanneer iemand se gevoelens of oortuigings ’n invloed op
sy sienswyse (manier waarop hy dinge sien) van iets het. Wanneer jy iets lees, moet jy dit altyd
ondersoek om te bepaal wat feite en wat menings is. Een manier om dit te doen, is om die stuk
sinnetjie vir sinnetjie te beskou en dan te bepaal wat feite en wat menings is. Doen die volgende
oefening:
Alexander Bell se naam was heel gepas, want hy was verantwoordelik vir een van die grootste uitvindsels
van alle tye – die telefoon. Bell het gewerk aan ’n instrument om dowes te leer praat en te sien. Hierdie
studie het Bell die idee gegee om klank oor ’n afstand te voer. Al die navorsing het gelei tot Bell se
uitvinding van die telefoon in 1945.
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ONTHOU: Wat een mens se mening is, kan vir ’n ander een ’n feit wees! Noem sulke voorbeelde
uit jou eie lewe en bespreek dit met jou maat.
Die historikus moet altyd seker maak dat die getuienisse nie vals is nie. Die volgende vrae kan
gebruik word om vas te stel of die bron vals is of nie:
1. Watter soort getuienis is dit?
2. Wie het dit geskep?
3. Wanneer en waarom het dit ontstaan?
4. Wat is feite en wat is menings?
’n Historikus gebruik dus getuienisse van die verlede om bewyse te vind om antwoorde te bekom.
Dié werk of taak bestaan uit 3 gedeeltes:
1. Die insameling van die nodige getuienisse.
2. Die opteken van die ingesamelde inligting.
3. Die beoordeling van die getuienisse.
1. Die insameling van die nodige getuienisse

Geskiedenis word voortdurend deur almal geskryf. Deur die San (Boesmans) wat hul jagtogte op
rotse geskets het, deur die Egiptenare wat die hoogte van ’n buitengewone vloed noukeurig
opgeteken het, deur elkeen wat ’n dagboek hou én deur almal wat oor die gebeure rondom hulle
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nadink. Die historiese proses staan nie los van die mens nie – dit is juis die gebeure wat verweef is
met die mens se verlede.
Geskiedkundige navorsing sluit elke aspek van ’n samelewing se verlede in. Dit sluit die verstand
en die verbeelding in. Daarom is dit dat die bestudering van die verlede nie maar ’n enkele,
eenvoudige en eenvormige antwoord oplewer nie. Verskillende mense verstaan en vertolk
(interpreteer) gebeure verskillend. Die geskiedenis wat geskryf word, hang van die skrywer se
houding en gesindheid af.
Ons kan sê die bestudering van die geskiedenis is ’n aktiewe ondersoek, interpretasie,
verslaggewing en beoordeling van dit wat met die mens in die verlede gebeur het. Dit sluit mense
se idees, standpunte, bedrywighede en optredes in. Geskiedenis is die ware verhaal van
individue, families, groepe en nasies of volke.

Geskiedenis word nie outomaties voorgestel deur ’n reeks klinkklare beskikbare feite nie. Dit is
die plig van die geskiedenisnavorser om die verlede, gebaseer op beskikbare getuienisse, te
probeer uitbeeld (te rekonstrueer). Hierdie inligting moet uit ’n verskeidenheid beskikbare bronne
versamel word. Daar is primêre bronne en sekondêre bronne. Die primêre bronne is die
onverwerkte stof, oorspronklike stukke waarvan die inligting nog nie verklaar (geïnterpreteer) is
nie, soos dokumente, dagboeke, inskrywings, koerante, prente, foto’s en mondelinge vertellinge.
Sekondêre bronne is byvoorbeeld artikels, boeke, koerantberigte en films wat geskryf en gemaak
is nadat ’n persoon inligting bekom en geïnterpreteer het.
As ’n historikus meer oor ’n bepaalde onderwerp wil weet, soek hy spesifieke inligting daaroor.
Alles wat dan lig op die onderwerp werp, word beskou as ’n bron.
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Die dele van die legkaart-van-die-verlede wat ons met getuienisse kan bewys, is bekend as feite.
Alle beskikbare getuienisse word gebruik om bewyse te vind en by antwoorde uit te kom. ’n Boek
oor die geskiedenis behoort ’n groot versameling feite te wees, gebaseer op alle beskikbare
historiese getuienisse.
Soos ’n koerant nooit alle nuus kan druk nie, kan ’n geskiedenisboek ook nie álle inligting weergee
nie. Soos die koerantredakteur besluit oor watter nuus die koerant moet publiseer, moet die
historikus besluit watter inligting hy gaan gebruik en watter nie.
Omdat baie soorte getuienisse gebruik kan word, sal die historikus altyd ’n beter en duideliker
prent van die verlede hê as persone wat glad nie gebruik maak van die getuienisse nie! Indien ons
glad nie goeie getuienisse het nie, sal ons:
• Die verlede wil ignoreer of apaties daarteenoor staan.
• Stories opmaak i.v.m. die verlede wat versteur is of totale leuens daaroor vertel.
Historiese getuienisse vertel van mense en gebeure van die verlede. Historiese getuienisse kan
skriftelik wees (boeke, koerante, briewe), beeldend (foto's, geboue, standbeelde asook
mensgemaakte prehistoriese werktuie en voorwerpe – artefakte) of mondelinge vertellinge en
mededelinge. Dit is belangrik dat bronne betroubaar moet wees. Primêre én sekondêre bronne
kan ook onbetroubaar wees. Die historikus het die belangrike taak om seker te maak dat die
bronne wat hy gebruik, betroubaar is. Om oor die betroubaarheid van ’n bron te oordeel, moet
bepaal word of die persoon wat die inligting verskaf, bevoeg is om ’n mening te gee.
’n Historiese BRON vertel ons iets van die verlede. Dit kan ’n dokument, prent, foto,
klankopname, ’n boek, film, televisieprogram of objek/artefak wees.
Daar is twee soorte bronne: Primêre en sekondêre bronne. ’n Primêre bron het in die verlede
ontstaan: ’n Geldstuk wat deur die VOC vervaardig is, is ’n primêre bron, maar ’n tekening van ’n
VOC-geldstuk wat in 2004 geteken is, is ’n sekondêre bron.
Sekondêre bronne is onlangse namaaksels van die verlede. ’n Boek wat oor Mapungubwe in 1500
geskryf is, is ’n primêre bron, maar ’n boek wat oor Mapungubwe in 2004 geskryf is, is ’n
sekondêre bron.
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1. ’n Foto wat
van
Armstrong in
1969
op die maan
geneem is.

2. Mona Lisa
Leonardo da
Vinci
het dit in
1506
geskilder.

3. ’n Boek wat
in 2005
oor
Mapungubwe
geskryf is.

4. ’n
Koffiebeker wat
in 2004 gemaak
is.

5. Renoster wat
in ongeveer 1500
by
Mapungubwe
gemaak is.

6. ’n Skildery wat
oor J.v.R. se
landing in
1852 gemaak is.

’n Historikus vra ’n verskeidenheid vrae waardeur hy meer wil uitvind van ’n BRON. Die
vrae kan oor primêre en sekondêre bronne gevra word. Die ses belangrike vrae is:

Wie?
Waar?
Wat?
Wanneer?
Hoe?
Waarom?
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WIE?
WIE het dit gemaak?
WIE het dit gebruik?
WIE is op die foto?
WIE se mening word
aangedui?

WAAR?
WAAR is dit?
WAAR was dit?
WAAR was dit gemaak?
WAAR was dit gebruik?

WAT?
WAT is dit?
WAT is dit voor?
WAT wil dit aan ons
oordra?
WAT word dit voor
gebruik?
WAT vertoon dit?

* WIE het dit gemaak?
NASA het die foto op die maan
laat neem.
* WIE het dit afgeneem?
NASA, met behulp van ’n
afstandbeheerde kamera.
* Wie is op die foto?
Niel Armstrong. Die eerste
mens wat op die maan geloop
het.
* WAAR is dit?
Dit is in die beroemde
kunsgalery die Louvre, Parys.
* WAAR was dit?
In Italië.
* WAAR was dit gemaak?
Dit was in Italië gemaak deur
Leonardo da Vinci.
* WAAR was dit gebruik?
Dit is gebruik om teen die muur
as ’n versiering te hang.
* Wat is dit?
Dit is ’n boek oor Mapungubwe
wat in 2005 geskryf is .
* Waarvoor is dit geskep?
Dit is bedoel vir mense om te
lees en meer uit te vind oor
Mapungubwe.
* Waarvoor word dit gebruik?
Dit word nog gebruik.
* Wat vertoon dit?
Dit toon dat mense in
Mapungubwe belang gestel
het.
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HOE ?
HOE was dit gemaak?
HOE was dit gebruik?
HOE het dit behoue gebly?

WANNEER?
WANNEER was dit gemaak?
WANNEER was dit gebruik?
WANNEER was dit vertoon?

WAAROM?
WAAROM was dit gemaak?
WAAROM het dit behoue
gebly?

* Hoe was dit gemaak?
Dit is in ’n fabriek gemaak – die
datum en stempel van die
fabriek en keramiek is
onderaan die beker.
* Hoe was dit gebruik?
Mense het koffie daaruit
gedrink.
* Hoe het dit behoue gebly?
Dit het behoue gebly aangesien
dit vanjaar gemaak is.

* Wanneer was dit gemaak?
Dit is in ongeveer 1600
gemaak.
* Wanneer was dit gebruik?
Dit is as ’n ornament vir die
koning gebruik.
* Wanneer was dit vertoon?
Tydens belangrike
byeenkomste van die koning.
* WAAROM was dit gemaak?
Om die 20-jarige feesviering
van die koms van die
Nederlanders te vier.
* WAAROM het dit behoue
gebly?
Omdat dit relatief kort gelede
geskilder is en omdat die
museum dit goed opgepas het.

ONTKNOOP die probleem
1. Plaas die foto’s by die ooreenstemmende kennis en/of konsepte. Watter bydrae het elkeen
gelewer tot die ontwikkeling van Suid-Afrika?
2. Teken aan hoe betroubaar elkeen van hierdie inligtingsbronne is.
3. Probeer die belangrikheid van elkeen van die persone/gebeurtenisse te bepaal.
NB Daar is meer persone/gebeurtenisse as wat daar inligtingsbronne is.
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A

Die Nasionale Krugerwildtuin en Krugersdorp is na hom genoem, sowel as die

Krugerrandmuntstuk. ’n Standbeeld van hom staan op Kerkplein in Pretoria en ’n borsbeeld merk
die Krugerhek van die Nasionale Krugerwildtuin. Talle strate in Suid-Afrika, 53 strate in Nederland
en 6 in Vlaandere (5 in Antwerpen en een in Blankenberge) is na hom genoem. Hy was die laaste
president van die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) en was ’n eeu gelede ’n wêreldfiguur. Die
kalm en onverstoorbare manier waarop hy op hoë ouderdom sy volk se vryheid verdedig het, het
oral respek afgedwing.

B

Die eerste aanval, vroeg na sonop, is deur sarsies geweerskote en kanonvuur afgeslaan. Nog

verskeie verwoede pogings deur die swartskilde het gevolg, maar geeneen kon die waens bereik
nie. Later het ook die Witskilde bokant die kuil deurgekom en hard probeer om die laers te bereik,
maar ook hulle kon nie die laaste 40 meter na die laer indring nie. Die presiese plek waar die laer
opgerig is, is in 1971, voor die oprigting van die pragtige brons walaer bevestig. Volgens meneer
George Chadwick van die N.O.D., is deur middel van infrarooi fotografie bepaal dat die
middelpunt van die laer, wat omstreeks 1860 deur ’n klipstapel, gepak deur oudstryders,
aangedui is, hoogstens 10 meter na eenkant toe aangedui. Die diep sloot is vandag nog duidelik –
nou baie vlak waar die sloot in die kuil eindig. Die waens het daar suidwaarts deurgetrek en +-200
meter verder deur die rivier getrek deur ’n drif “Izibuku Labafazi” (Vrouedrif). In die jongste
verlede is oor dieselfde drif ’n betonbrug gebou. Die laer was minstens 400 tot 500 meter wes van
die seekoeigat; die vorm daarvan soos ’n reuse letter D met sy reguit sy teen die diep sloot.
Strategies was dit vir bykans 470 geweerskutters moontlik om uit ’n verspreide gebied sterk
vuurkrag te lewer, terwyl die beskikbare frontwydte vir die naderkomende Zoeloes al nouer
geword het. Slegs ’n klein aantal, moontlik 20 geweerskutters, was nodig om die aanvallers, wat
op ’n stadium in die diep sloot langs probeer het om die laer te bereik, te verhinder op die wal uit
te klouter. ’n Skeepskanon, een van 2 of 3 kanonne wat saamgeneem was, is deur Pretorius
aangewend in ’n oostelike rigting teen die hooggeplaastes oorkant die kuil. Een is deur ’n
kanonkoeël getref en nog andere beseer. Hierdie kanon het slegs “Canon Balls” gevuur, want
brisantbomme wat ontplof as dit die teiken of die grond tref, is eers later uitgevind. Hierdie aksie
het veroorsaak dat die witskilde ook aan die geveg kom deelneem het. Na omtrent drie uur se
geveg het die Zoeloes tou opgegooi en het Pretorius ’n paar berede aanvalle buitentoe
onderneem om die Zoeloes te dwing om weer te probeer of om hulle te verjaag. Pretorius self en
nog twee Trekkers het assegaaiwonde opgedoen, maar kon voortgaan met die geveg. Teen elf- of
twaalfuur die dag was die slag gelewer. Rondom die laer het ’n wal dooies gelê. Elke geweerskoot
was egter nie ’n doodskoot nie en baie bloeiende gewondes het die kuil ingevlug en probeer om
deur te swem en koers te kry “huis toe”. Gevolglik het die kuil spoedig bloedrooi geword van die
bloed en so aanleiding gegee dat die rivier sy naam gekry het: BLOEDRIVIER. Baie gewonde
Zoeloes het ook geslaag om deur die rivier te kom, maar beswyk op die lang oop vlakte aan die
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oostekant. Vandag nog noem Zoeloes die bult oorkant “Ukhalo lamathambo” (bult van
doodsbeendere).

C

Die artefakte herinner ’n mens aan die merkwaardige Lydenburg-koppe, wat nou ook

na die 800’s teruggevoer word, eerder as die 500’s soos voorheen. Ray Inskeep en Tim
Maggs noem dat toe die Lydenburg-koppe nuut was, hulle “met ’n vars wit kleilagie,
of verf en skitterende spekulariet, dramatiese voorwerpe moes gewees het”. Detail
van die monde van vier van die sewe koppe verbind hulle sterk met oorgangsrituele.
Daar is eweredig verspreide pen-agtige tande met ’n voorste gaping wat hulle in twee
groepe verdeel. Die gaping is waarskynlik ’n voorstelling van die tande wat by jong
tieners verwyder is om hul status as volwassenes aan te dui. Oorblyfsels van menslike
skelette toon dat die vier onderste en middelste twee boonste snytande getrek is, en die
ander twee boonste snytande en oogtande tot ruwe punte gekap is. Hierdie uitbeelding
van dié operasie, en die konteks van die Ndondondwane-koppe, laat ’n mens dink die
merkwaardige artefakte was deel van die inisiasietoebehore van die voorhuwelikskole wat
in die middelste deel van die nedersetting gehou is.

D

Op sommige terreine is daar stukkende keramiekfi gure van vroue. Sommige koppe

toon geen gelaatstrekke nie, of stompie-ledemate, ’n uitpeul-naeltjie, of groot boude.
Sommiges toon al hierdie kenmerke. Op sommiges is daar rye duikies en krasstrepe wat
dalk insnydings verteenwoordig, en ander merke verteenwoordig oënskynlik geslagsdele.
Die beskikbare gegewens toon dat die afvalhoop in die binnehof ’n algemene weggooiplek
was, maar nie die enigste nie. Dit lyk asof die figuurtjies doelbewus gebreek is. Dit is
tipies van oorgangsrites, en simboliseer ’n onomkeerbare verandering in iemand se status.
Dalk was die figuurtjies bybehore vir lesse waar jong mense behoorlike volwasse gedrag
geleer het.
Sulke keramiekfi gure is meestal seldsaam, behalwe op die Schroda-terrein in die
Limpopo-vallei wat uit die 1900’s dateer. Meer as 2 000 figuurtjies is hier by ’n enkele
uitgrawingseenheid gevind. Soos op ander terreine het die Schroda-figuurtjies in twee
kontekste voorgekom. ’n Bepaalde gestileerde vrouefiguur is wyd oor die terrein versprei.
Dit was waarskynlik meisies en vroue se vrugbaarheids-“poppe”. Ander was in die sentrale
gebied naby die veekraal gekonsentreer. Dit sluit vermenslikte figure, wilde en fantasiediere
(ook voëls) in, asook falliese fatsoene (almal van growwe klei gemaak), en mak diere
en fallusse van fyn klei.

E

As Eerste Minister het hy daarin geslaag om Pondoland in die Oos-Kaap te beset en te
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annekseer. Talle ambisieuse skemas het nie alleenlik vorm aangeneem nie, maar is deur hom ten
uitvoer gebring. Hy het gehelp met die verlenging van die Kaapse spoorlyn deur die OranjeVrystaat na Johannesburg.
Hy het ’n groot stuk grond buite Kaapstad gekoop, waar hy sy herehuis, Groote Schuur gebou het.
Hy het ’n skema opgestel vir die bou van ’n Kaap-na-Kaïro telegraaflyn, hom bearbei vir die
grootskeepse instelling van nuwe nywerhede in Suid-Afrika, en het reuse-bedrae geld in die land
gestort wat kort daarna ter ere van hom na Rhodesië vernoem is.
Hy het die Glen Gray-wet ingestel, wat swartmense van hul land verdryf het om plek te maak vir
nywerheidsontwikkeling.
Hy het ook ’n aansienlike aandeel gehad in die oopstelling van Brits-Oos-Afrika.
In 1897 is die spoorlyn tot by Buluwayo gebou. Dit was nog ’n persoonlike sukses vir hom.
Hy was ook verantwoordelik vir die oprigting van ’n groot dinamietfabriek buite Kaapstad en die
beplanning van die beroemde Rhodes-vrugteplase naby Groot Drakenstein.
’n Ernstige rebellie het in Rhodesië losgebars wat Rhodes, wat baie groot moed aan die dag gelê
het, uiteindelik beëindig het deur die Matopoheuwels ongewapen in te loop om met die
opstandige Ndebeles rebelle te onderhandel.

F

Met die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog begin sy belang stel in die

Noodlenigingsfonds vir Suid-Afrikaanse Vroue en Kinders. Toe sy hoor van die wanpraktyke in die
kampe, het sy self na Suid-Afrika gereis om toestande persoonlik te ondersoek. Sy het gou
uitgevind dat alles nie pluis is nie en na ernstige teenkanting, selfs te midde van dreigemente van
deportasie en gevangeneming, is sy toegelaat om die feite aan die lig te bring. Die misbruike,
hoofsaaklike te wyte aan administratiewe onkunde en 'n gebrek aan ondervinding, het 'n
opskudding in Engeland veroorsaak.
Met die aanstelling van 'n Vrouekomitee in Engeland wat in invloedryke kringe gesteun is, het die
geweldige dodetal onder vroue en kinders in die kampe aansienlik gedaal. Na die oorlog het mej.
Hobhouse, wat toe 'n volksfiguur was, met tuisnywerhede vir Boeredogters op Philippolis begin.
Sy het tydens die Eerste Wêreldoorlog haar besondere noodlenigingswerk in Europa voortgesit.
Toe sy in 1926 oorlede is, het sy 'n staatsbegrafnis ontvang en is sy aan die voet van die
Vrouemonument in Bloemfontein begrawe - die grootste eer wat die Afrikanervolk aan haar kon
bewys.

G

Tutu’s admirers see him as a man who since the demise of apartheid has been active in the

defence of human rights and uses his high profile to campaign for the oppressed. He has
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campaigned to fight HIV/AIDS, tuberculosis, poverty, racism, sexism, the imprisonment of Chelsea
Manning, homophobia and transphobia. He received the Nobel Peace Prize in 1984; the Albert
Schweitzer Prize for Humanitarianism in 1986; the Pacem in Terris Award in 1987; the Sydney
Peace Prize in 1999; the Gandhi Peace Prize in 2007; and the Presidential Medal of Freedom in
2009. He has also compiled several books of his speeches and sayings. After the fall of apartheid,
Tutu headed the Truth and Reconciliation Commission. He retired as Archbishop of Cape Town in
1996 and was made emeritus Archbishop of Cape Town, an honorary title that is unusual in the
Anglican church.[23] He was succeeded by Njongonkulu Ndungane. At a thanksgiving for Tutu
upon his retirement as Archbishop in 1996, Nelson Mandela said that Tutu made an
"immeasurable contribution to our nation".
Tutu is generally credited with coining the term Rainbow Nation as a metaphor for post-apartheid
South Africa after 1994 under African National Congress rule. The expression has since entered
mainstream consciousness to describe South Africa's ethnic diversity.[citation needed]
Since his retirement, Tutu has worked as a global activist on issues pertaining to democracy,
freedom and human rights.

H

Geen geskrif oor die verlede van Suid-Afrika kan volledig wees sonder die epiese geskiedenis

van Shaka nie. Hy het van omstreeks 1787 tot 1828 gelewe en het as radikale koning van die
Zoeloes van nagenoeg 1818 tot 1828 sy onuitwisbare stempel op die land afgedruk. As kind is hy
verag net oor wat hy was, maar heel moontlik was dit juis die dryfveer wat Shaka vir sy latere
tirannieke rol voorberei het. Vir die Westerling was hy ’n genadelose diktator wat sy oppergesag
met bloed afgedwing het. Maar in die Afrika-kultuur sou hy legendariese status verwerf as die
supermagtige koning wat die los Nguni-kapteinskappe in die ooste van Suid-Afrika tot ’n hegte
eenheid saamgesnoer het. Uit ’n kern van moontlik net sowat vyfhonderd stamlede het hy ’n
magtige leër van hoogs opgeleide en gedissiplineerde krygsmanne saamgestel en sy klein Zoeloestaatjie tot die groot Afrika-koninkryk van Zoeloeland opgebou. Hier is Shaka se merkwaardige
lewensverhaal ...

I

Daar is oorweldigende getuienis dat die skilderings en graverings van Suider-Afrika se jagter-

versamelaars die metafore, konvensies en gebruike van ’n San-geloof uitbeeld. Só
’n geloofstelsel bestaan nou nog in oorblywende gemeenskappe in Namibië en Botswana. Dit was
die band wat San-gesinne en -gemeenskappe saamgesnoer het.
Die belangrikste bron van inligting oor San-opvattings in Suid-Afrika is aantekeninge wat in die
1870’s oor die /Xam-San van die Noord-Kaap gemaak is. Dit is opgestel deur Wilhelm Bleek en
Lucy Lloyd, wat onderhoude gevoer het met /Xam-mans wat weens veediefstal en ander misdade
in Kaapstad in die tronk was. Hul getuienis stem baie ooreen met verhale van San wat in die 20ste
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eeu deur volkekundiges uitgevra is.

J

HY is in die winter van 1918 gebore in een van die hutte van die statjie Mvezo langs die

Mbasherivier naby Umtata in Transkei – in die nederigste omstandighede in die tyd van die
Eerste Wêreldoorlog en die verwoestende Spaanse griep. Dat hierdie suigeling later in sy
veelbewoë lewe eers ’n martelaar sou word in die apartheidsera van Suid-Afrika om daarna sy
land aan die einde van die twintigste eeu seëvierend ’n nuwe tydvak binne te lei, sou geen
sterfling toe nog kon voorsien het nie.
Nelson Mandela se epiese reis van ’n veroordeelde vryheidsvegter tot triomferende staatshoof
van ’n nie-rassige Suid-Afrika – regdeur sy 27 jaar in die tronk as ’n politieke gevangene – sou
maak dat hy deur geskiedskrywers gehuldig word as een van grootste internasionaal-erkende
ringkoppe van die twintigste eeu. Hy sou hom ewe tuis voel in ’n hut as in die weelderigste
paleis. Boonop was hy vir baie mense "maklik om lief te hê", soos sy vrou Graca op ’n keer van
haar verstommende man gesê het.
Wat die meeste van Mandela onthou sal word, is dat hy in sy lewe die krag van vergifnis ontdek
het. Of het hy werklik? Die Britse TV-aanbieder David Frost, wat op ’n keer ’n onderhoud met
hom gevoer het, het later gesê: "Wat elkeen in Mandela bewonder, is hoe hy soveel jare
verkeerdelik opgesluit is sonder om daarna bitter te wees. Wat ’n triomf van die menslike gees!
Toe ek hom vra hoe hy dit kon regkry, het hy eenvoudig gesê: 'David, ek sal graag bitter wil wees,
maar daar is geen tyd om bitter te wees nie. Daar is werk om te doen.' ''

K

Almal wat met generaal De Wet te doen gekry het, het hom as ’n Christen met die hoogste

standaarde van integriteit gerespekteer. Selfs sy vyande het hom geëer. Sy prestasies op
die slagveld, teen alle verwagtinge in, staan steeds bekend as van die uitsonderlikste militêre
suksesse in die geskiedenis. “Die hardnekkigheid waarmee die Republieke hulle onafhanklikheid
verdedig het, was danksy die liefde vir vryheid, selfopoffering en geloof in God … uithouvermoë
en moed van die burgers op kommando en die onverskrokkenheid en uitstekende generaalskap
Hy het gesnap dat dit noodsaaklik is om groter strydkragte te vermy en om vinnig toe te slaan die
oomblik dat die opponent sy waaksaamheid laat verslap. De Wet se waaghalsige strooptogte
het sy naam in Suid-Afrika en wêreldwyd ’n legende gemaak, en die gees van weerstand
in die Republieke aangevuur. Generaal Christiaan De Wet troon uit as een van die grootste helde
van Suid-Afrika. Hy was in sy leeftyd bekend as ‘ die vegtende generaal’. In sy leeftyd is hy erken
as die grootste guerrilla-vegter in die wêreld
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Vra ingeligte vrae om bronne te evalueer
[identifiseer teenstrydighede, stereotipes, gapings en weglatings]
Maak ’n lys van al die persone waarna verwys word.

Maak ’n lys van die belangrikste historiese redes waarom
die persone op die lys voorkom.

Verduidelik waarom jy dink die persone op die lys is.

Verskaf redes waarom jy saamstem of verskil oor die
persone se belangrikheid in die verlede van SA.

