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Die kultuurerfenis van Suid-Afrika verkeer daagliks onder druk 
vanweë verskeie redes. Hieronder tel nuwe ontwikkelinge, die 
doelbewuste beskadiging van erfenisse wat vir sekere groepe 
onaanvaarbaar is, of bloot omdat mense dikwels nie daarop bedag 
is nie.

Nieteenstaande hierdie feit, het Suid-Afrika van die mees 
progressiewe erfeniswetgewing in die wêreld. Ongelukkig is die 
Wet onbekend en word dit dikwels nie na behore uitgevoer nie.

Die doel van hierdie gids is om ’n oorsig oor die wetgewing en die 
metodiek van erfenisbewaring te gee. Dit poog om spesifiek uit te 
wys tot watter mate gemeenskappe self by erfenisbestuur betrokke 
kan raak. Dit probeer ook om praktiese riglyne vir die bewaring van 
kultuurhulpbronne daar te stel.

Laastens gee dit ’n oorsig van die Suid-Afrikaanse kultuurkonteks, 
binne die raamwerk van internasionale konvensies in hierdie 
verband. Ek wil die vertroue uitspreek dat dit mense sal help om nie 
net kennis en begrip in verband met ons kultuurerfenis op te doen 
nie, maar ook dat dit ’n gids sal wees om gemeenskappe te help 
om te weet hoe om op te tree in gevalle waar hul erfenis benadeel 
mag word.

Inleiding
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Algemene opmerkings
Die kultuurerfenis van enige land is uiters broos en kan gevolglik 
baie maklik vernietig word. Dit is juis die noodsaaklikheid van 
nuwe ontwikkelinge wat die kultuurerfenis bedreig omdat dit deur 
sodanige aktiwiteite vernietig kan word.

Aan die ander kant is dit eenvoudig nie moontlik om alle 
kultuurhulpbronne te bewaar nie, omdat dit nie altyd ekonomies 
lewensvatbaar is nie of omdat daar moontlik verskeie soortgelyke 
erfenisterreine kan wees. Dit is egter ’n komplekse saak, wat deur 
die loop van hierdie gids bespreek sal word.

Gevolglik is dit nodig dat daar ’n balans gevind moet word tussen 
die bewaring van die kultuurerfenis aan die een kant en van 
ontwikkeling aan die ander kant. Kultuurerfenishulpbronbestuur, 
oftewel kultuurhulpbronbestuur, ook bekend as erfenisbestuur, het 
hiermee te make.

Definisies
Wat is kultuur en erfenis?
Hierdie is ’n eeue-oue vraag en hoewel daar verskeie sieninge 
hieroor is, is dit nodig om net opsommend te verduidelik.

Kultuur is alles wat deur die mens tot stand gebring is. Dit sluit 
fisiese voorwerpe soos meubels en alledaagse gebruikersgoedere 
in, asook die produkte van geestelike skeppings soos musiek, taal 
en godsdiens.

Twee vakgebiede het hoofsaaklik met kultuur en die bewaring van 
die kultuurerfenis te make. Die eerste hiervan is Kultuurgeskiedenis 
en die ander Argeologie.

Kultuurgeskiedenis is breedweg die studie van kulture, tot in die 
fynste besonderhede daarvan, dit wil sê die produkte van gewone 

Die aard en omvang van 
kultuurerfenIshulpbronbestuur

D
eel 1:
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mense se doen en late, maar natuurlik gerig op die verlede.

Argeologie is die studie van kulture van die verlede, maar veral 
deur gebruik te maak van die produkte van kultuur (voorwerpe, ook 
genoem artefakte) wat in die grond gevind word en opgegrawe kan 
word.

Erfenis is dit wat uit die verlede nagelaat is.

’n Hulpbron is iets wat van belang of benutbaar is.

Bewaring is om toe te sien dat iets nie tot niet gaan nie. Dit gaan 
dus oor instandhouding en beskerming.

Erfenisbewaring is dus ’n onderafdeling van die historiese 
wetenskappe, maar veral die argeologie en kultuurgeskiedenis, 
gerig op die bewaring van kultuurprodukte.

Gevolglik is ’n kultuurhulpbron (of erfenishulpbron) ’n kultuurproduk 
wat van kulturele belang is.

Erfenisbestuur het te make met die bestuur van hierdie kultuurerfenis. 
Dit is eintlik maar wat kultuurhistorici, argeoloë en museumkundiges 
nog altyd gedoen het, maar as gevolg van wetgewing is daar ’n 
effense klemverskuiwing deur onder meer nou wyer te kyk as net 
dit wat in die museum se versameling opgeneem is.

Definisie van kultuurerfenishulpbronbestuur

Kultuurerfenishulpbronbestuur is die aanwending van bestuurs-
tegnieke om kultuurhulpbronne te bewaar en te ontwikkel sodat 
dit deel van die kultuurerfenis bly met ’n langtermynwaarde en tot 
voordeel van die gemeenskap aangewend kan word. 

Wat is kultuurhulpbronne? 

Kultuurhulpbronne (ook genoem erfenishulpbronne) is alle unieke 
en nie-hernubare ontasbare (geestelike) en fisiese (materiële) 
verskynsels (natuurlik of mensgemaak) wat met menslike (kultuur-) 
aktiwiteite geassosieer word. Dit sluit terreine, strukture en 
artefakte (voorwerpe) in, waaraan ’n individu of groep waarde heg 
ten opsigte van historiese, argeologiese, argitektoniese, geestelike 
en menslike (kultuur-) ontwikkeling. 

Die doel van kultuurerfenisbestuur
Erfenisbestuur het ten doel om die kultuurerfenis te bestuur sodat 
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dit in die lang termyn bewaar en beskerm kan word. Ten einde dit te 
doen, word kultuurerfenisstudies gedoen.

Erfenisstudies kan uit drie fases bestaan naamlik:

I Erfenisimpakstudies
II Detailstudies 
III Erfenisbestuursplanne
(later meer hieroor)

Dit sluit die volgende aksies in:

• Die identifisering en dokumentasie van erfenishulpbronne

• Die saamstel van inventarisse en waardebepaling van 
erfenishulpbronne

• Die beskerming en bewaring van erfenishulpbronne

• Die bestudering van die impak van ontwikkeling op erfenishulpbronne

• Die maak van alternatiewe voorstelle tydens ontwikkeling

• ’n Poging om bewaring en ontwikkeling met mekaar te versoen

• Reddingswerk

• Gemeenskapsdoelwitte – 

- Die bewusmaking van die gemeenskap ten opsigte van 
erfenishulpbronne

- Die motivering van gemeenskappe om verantwoordelikheid te 
neem vir die bewaring en benutting van hul erfenis

- Die oordra van waardes, kennis en vermoëns sodat dit kan lei 
tot die effektiewe bewaring en verantwoordelike benutting van 
erfenis

- Die identifisering van bewarenswaardige erfenis in samewerking 
met die gemeenskap

- Die ontwikkeling en implementering van beleid en strategie 
vir die effektiewe bewaring en verantwoordelike benutting van 
erfenis 
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Daar is verskeie wette wat met die bewaring van die kultuurerfenis 
te make het.  Die volgende is die belangrikste:

Wetgewing rakende kultuurhulpbronne en 
erfenisbestuur
Die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne (Nr 25 van 1999)

(word later in detail bespreek)

Die Wet op die Nasionale Erfenisraad (Nr 11 van 1999)

Wetgewing rakende omgewingsbewaring
Die Omgewingsbestuurswet (Nr 73 van 1989); soos verskeie kere 
gewysig

Die Nasionale Omgewingsbestuurswet (Nr 107 van 1998)  

Artikel 2(4)(iii) van hierdie wet konstateer dat enige versteuring aan 
die landskap en aan terreine, waardeur die kultuurerfenis beïnvloed 
word, aan ’n erfenisimpakstudie onderwerp moet word. 

Wetgewing rakende mynbou
Die Wysigingswet op Minerale (Nr 103 van 1993)  

Hierdie wet is belangrik omdat dit myne verplig om 
Omgewingsbestuursplanne (Environmental Management 
Programmes of EMP’s) op te stel. Hierdie planne sluit in dat 
kultuurhulpbronne binne-in mynbougebiede geïdentifiseer moet 
word en dat bestuursriglyne daargestel moet word ten einde die 
bewaring hiervan in die hand te werk.

Wetgewing rakende die opgrawe en herbegrawe van 
menslike oorskot
Die Wet op Menslike Weefsel (Nr 65 van 1983)

Die Ordonnansie insake Opgrawing van Menslike Oorskot (Nr 12 
van 1980) 

erfenIsWetGeWInG

D
eel 2:
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Die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne (Wet Nr 25 van 1999)

Hierdie wette beskryf die prosedures vir die opgrawe en 
herbegrawe van menslike oorskot. Dit verwys na die aansoeke 
van grondeienaars aan die nasionale regering, die provinsiale 
regering, publieke deelname, die hantering van menslike oorskot, 
ensovoorts. Die laasgenoemde wet hanteer grafstene en die inhoud 
van erfenisgrafte.

Ander verbandhoudende wetgewing
Sien bronnelys.
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Belangrike aspekte van die Wet 
Enige plek wat vir die gemeenskap van belang is, word as ’n 
erfenishulpbron beskou.

Die kultuurerfenis is nie-hernubaar
Ingevolge die Wet is ’n regeringsliggaam daargestel om die 
kultuurerfenis van die land te bestuur, naamlik die Suid-Afrikaanse 
Erfenishulpbronagentskap (SAEHA).  Die Engelse akroniem word 
in die algemeen gebruik, aangesien dit maklik op die tong val – 
South African Heritage Resources Agency (SAHRA). 

Kultuurhulpbronne word in drie grade ingedeel, naamlik Graad I, 
Graad II en Graad III.

Beskerming van kultuurhulpbronne
Ingevolge die Wet is daar twee wyses waarop kultuurhulpbronne 
beskerm kan word, naamlik formele beskerming en algemene 
beskerming. 

Die formele beskerming van kultuurhulpbronne
Dit beteken dat iets wat van erfeniswaarde is, formeel, by wyse van 
verklaring in die Staats- of Provinsiale koerant, tot ’n erfenishulpbron 
verklaar word.

Die volgende kategorieë word in die Wet daargestel:

• Nasionale erfenisterreine

• Provinsiale erfenisterreine

• Beskermde gebiede

• Erfenisregisters

• Erfenisgebiede

• Voorlopige beskerming

• Erfenisvoorwerpe

Die wet op nasionale 
erfenishulpbronne (nr 25 van 1999)

D
eel 3: 
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Nasionale erfenisterreine
Dit is plekke met unieke eienskappe wat as van nasionale belang 
beskou word en is gevolglik die Graad I-terreine.

Die volgende kriteria word gebruik om te bepaal of iets aan Graad 
I-status voldoen:

- Kulturele belang byvoorbeeld die Voortrekkermonument en 
Mapungubwe

- Historiese belang byvoorbeeld die Magersfontein-slagveld

- Estetiese (argitektoniese) belang byvoorbeeld die Uniegebou

- Wetenskaplike (tegnologiese) belang byvoorbeeld die Wieg 
van die Mensdom

Provinsiale erfenisterreine
Dit is plekke met unieke eienskappe wat as van provinsiale belang 
beskou word. Gevolglik is hulle die Graad II-terreine.

Dieselfde kriteria van belang word in hierdie geval gebruik:

- Kulturele belang byvoorbeeld die Paul Krugerkerk in Pretoria

- Historiese belang byvoorbeeld die Rorke’s Drift-slagveld

- Estetiese (argitektoniese) belang byvoorbeeld Fort 
Klapperkop

- Wetenskaplike (tegnologiese) belang byvoorbeeld die 
Tswaing-meteoorkrater

Beskermde gebiede
Dit is ’n stuk grond rondom ’n bestaande erfenisterrein wat ook 
verklaar word sodat die aansig tot die terrein beskerm kan word.

’n Voorbeeld is die Paul Krugerhuis in Pretoria. ’n Area om die 
huis is ook beskerm sodat daar nie hoë geboue opgerig kan word 
nie. Sodoende word voorkom dat die huis tussen groot geboue 
verdwerg word.

Erfenisregisters
Dit is ’n register van al die erfenishulpbronne in elke provinsie en 
word deur die Provinsiale erfenisowerheid van daardie provinsie 
onderhou.
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Dit dui die grade van die erfenishulpbronne aan (d.w.s. Graad I, 
II of III). Graad III-terreine is daardie terreine wat as van plaaslike 
belang beskou word.

Erfenisgebiede
’n Erfenisgebied is ’n groot area wat enige plek van omgewings- of 
kulturele belang insluit. Dit kan meer as een erfenishulpbron insluit.

’n Voorbeeld is die Wonderboom Natuurreservaat in Pretoria. 
Benewens die wonderboom, bevat dit verskeie kultuurhistoriese 
bates soos ’n fort, Ystertydperk-terreine en grotte wat 
kultuurvoorwerpe bevat. 

Voorlopige beskerming
Voorlopige beskerming behels die tydelike beskerming van ’n 
beskermde gebied of erfenisterrein vir ’n periode van tot 2 jaar. 
Die verklaring moet deur SAHRA of die betrokke provinsiale 
erfenisowerheid gedoen word. Plaaslike owerhede kan die 
verklaring vir ’n periode van 3 maande instel.

Dit gebeur wanneer daar onsekerheid is oor die waarde van die 
erfenisterrein of waar inligting in verband met eienaarskap of iets 
dergeliks nagespeur moet word. Dit stel dan tyd beskikbaar om te 
onderhandel en navorsing te doen om hierdie kwessies uit te klaar.

Erfenisvoorwerpe
Die Wet bepaal dat die volgende verklaar kan word:

- Voorwerpe afkomstig uit die grond of water van Suid-Afrika 
– dit sluit argeologiese en paleontologiese voorwerpe, 
meteoriete en skaars geologiese voorwerpe in

- Visuele kunsvoorwerpe

- Militêre voorwerpe

- Numismatiese voorwerpe (munte)

- Voorwerpe van kulturele en historiese belang

- Voorwerpe verbind met mondelinge oorleweringe of lewende 
erfenis

- Voorwerpe van wetenskaplike of tegnologiese belang

- Boeke, rekords, dokumente, foto’s en negatiewe, grafiese 
materiaal, film/video of klankopnames
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- Enige ander voorgeskrewe kategorie

Die algemene beskerming van kultuurhulpbronne
Dit beteken dat hierdie erfenisse nie noodwendig verklaar hoef 
te word nie, omdat dit in elk geval ingevolge die Wet beskerming 
geniet.

Hieronder tel die volgende:

• Voorwerpe wat deur wetgewing van ander lande beskerm 
word

• Argeologie, paleontologie en meteoriete

• Begraafplase en grafte

• Strukture

• Openbare monumente en gedenktekens

• Bestuursmiddele

Voorwerpe wat deur wetgewing van ander lande 
beskerm word
Sodanige voorwerpe mag nie sonder ’n permit in Suid-Afrika 
ingevoer word nie.

Daar bestaan verskeie internasionale konvensies vir die beheer 
van die onwettige uitvoer van gesteelde kultuurvoorwerpe.

Argeologie, paleontologie en meteoriete
Permitte word benodig vir:

- Die vernietiging, beskadiging, opgrawing, verandering of 
versteuring van argeologiese of paleontologiese terreine of 
meteoriete

- Die verwydering hiervan uit oorspronklike posisie, versamel 
of besit daarvan

- Die handeldryf, verkoop vir eie gewin en uitvoer hiervan

- Die teenwoordigheid en gebruik van metaalverklikkers op 
sodanige terreine

Begraafplase en grafte
Permitte word benodig vir:

- Die vernietiging, beskadiging, wysiging van, opgrawe, 
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verwyder uit oorspronklike posisie of versteuring van  grafte 
van 

o slagoffers van konflik

o grafte ouer as 60 jaar

- Die teenwoordigheid en gebruik van opgrawingstoerusting 
of metaalverklikkers op enige begraafplaas

Strukture
Alle strukture ouer as 60 jaar word deur die Wet beskerm en mag 
net verander of vernietig word indien ’n permit uitgereik is. Dit 
beteken dus dat grafstene ouer as 60 jaar ook beskerming geniet.

Openbare monumente en gedenktekens
Monumente en gedenktekens op openbare eiendom of opgerig 
deur publieke fondse word outomaties beskerm. Dit geniet dieselfde 
beskerming as hulpbronne in die erfenisregisters (m.a.w. Graad III). 
Dit beteken dat die 60-jaar klousule nie noodwendig van toepassing 
is nie (want alle gedenktekens ens. word beskerm)

Bestuursmiddele
Die Wet stel sekere bestuursmiddele daar om hulp te verleen ten 
opsigte van kultuurhulpbronbestuur.

Ander bepalings
Die 60-jaar klousule in die Wet beteken dat enigiets ouer as 60 jaar 
beskerming geniet. Dit is egter net die eerste kriteria. Hierna word 
ander aspekte ook bekyk om die kulturele waarde van ’n gebou, 
terrein, voorwerp ensovoorts te bepaal en sodoende vas te stel of 
dit bewaringswaardig is (sien later).

Daar is geen uitsondering voor die wet nie, met ander woorde geen 
ontwikkeling is vrygestel van bepalings onder die Erfeniswetgewing 
nie.

Die Wet beklemtoon die belang van plaaslike gemeenskappe ten 
opsigte van die erfenis in ’n spesifieke gebied en lê veral klem op 
die belang dat gemeenskappe betrek moet word wanneer daar met 
grafte gewerk word.

Alle erfenis word as staatseiendom beskou. In werklikheid beteken 
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dit bloot dat die Staat dit beskerm en dat ’n privaat eienaar (van bv. 
’n gebou) nie sonder meer daaraan kan verander nie. In praktyk 
speel die Staat dus slegs ’n waghondrol om seker te maak dat die 
erfenis van almal in Suid-Afrika nie benadeel word nie.

Dit bly die eienaar (wat natuurlik in sommige gevalle wel die Staat 
kan wees) se verantwoordelikheid om ’n erfenisterrein in stand te 
hou. Daar kan ’n verpligte herstelbevel aan ’n eienaar uitgereik 
word om sodanige plek te bewaar en in uiterste gevalle kan dit selfs 
onteien word. So iets het in die praktyk nog nooit gebeur nie.

Gemeenskappe met ’n bona fide belang in sekere kultuurvoorwerpe 
of terreine wat deur ’n openbare instelling (bv. ’n museum) bewaar 
word, kan ’n eis instel dat dit aan die oorspronklike eienaar 
terugbesorg word. Verskeie museumvoorwerpe is reeds oor die 
laaste klompie jare aan mense teruggegee.  Daar moet egter 
onthou word dat dit ’n proses van onderhandeling verg omdat alles 
nie noodwendig goedsmoeds teruggegee sal word nie.

Die gees van die Wet is dat voorwerpe sal terugkeer na hul plek van 
oorsprong, of so naby daaraan as moontlik. Die plek van oorsprong 
sal onder meer moet kan aandui dat hulle na behore die voorwerpe 
sal kan bewaar alvorens so iets oorweeg sal word.

Kriteria vir die klassifikasie van erfenishulpbronne
Die kriteria waarvolgens iets as erfenis beskou sal word, is soos 
volg:

• Belangrik in die verloop van die geskiedenis van Suid-Afrika

• Ongewone of bedreigde aspekte van Suid-Afrika se 
natuurlike of kultuurerfenis 

• Terreine wat inligting bevat wat belangrik is in die verstaan 
van die Suid-Afrikaanse natuurlike of kultuurerfenis

• Terreine wat die vermoë het om belangrike kenmerke van 
die natuurlike of kulturele omgewing of voorwerpe van ’n 
spesifieke groep in Suid-Afrika aan te toon

• Terreine met kenmerke waaraan ’n spesifieke groep 
estetiese waarde heg

• Terreine wat ’n hoë graad van kreatiewe of tegnologiese 
prestasie (van ’n spesifieke periode) aantoon
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• ’n Hulpbron wat tot ’n groot mate geassosieer of verbind 
word met ’n spesifieke gemeenskap, op grond van sosiale, 
kulturele of godsdienstige redes

• Terreine wat geassosieer word met die werk en lewe van 
’n belangrike persoon, groep of organisasie in die Suid-
Afrikaanse geskiedenis
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Op Nasionale vlak word erfenis deur die Suid-Afrikaanse 
Erfenishulpbronagentskap (SAHRA) hanteer. SAHRA is gevolglik 
ook die regeringsliggaam wat spesifiek geraadpleeg moet word 
wanneer daar met Graad I-terreine gewerk word.

Op provinsiale vlak is daar provinsiale erfenisliggame daargestel 
om die Graad II-terreine te hanteer. In die Wes-Kaap staan dit as 
Erfenis Wes-Kaap bekend, in KwaZulu-Natal is dit AMAFA en in 
die Limpopo LHRA. In al die ander provinsies staan dit bekend as 
die Provinsiale Erfenishulpbronagentskap van daardie spesifieke 
provinsie. In Gauteng is dit byvoorbeeld die PHRA-G (Engelse 
akronieme word gebruik).

In die meeste gevalle is die provinsiale liggame slegs geakkrediteer 
om besluite rakende geboue te hanteer. Alle ander aspekte, 
byvoorbeeld argeologie, werk dus deur SAHRA. Die ideaal is dat 
elke provinsie mettertyd alle aspekte ten opsigte van die erfenis in 
daardie provinsie sal hanteer.

Daar is tans feitlik geen munisipale owerhede wat geakkrediteer 
is om erfenis te hanteer nie.  Gevolglik bly dit die taak van die 
provinsiale liggaam of SAHRA tot tyd en wyl dit gebeur. Die ideaal 
is dat die plaaslike owerhede die Graad III-terreine sal hanteer.

Die eienaar van ’n verklaarde terrein bly die bestuurder daarvan, 
met ander woorde SAHRA of die toepaslike provinsiale owerheid 
neem nie die taak oor nie. Hulle moet bloot geraadpleeg word 
en toestemming moet van hulle verkry word vir enige ingrypende 
veranderinge aan sodanige geboue of terreine. 

Enige aansoek tot die verklaring van ’n terrein of gebou tot erfenis, 
gaan deur die betrokke staatsliggaam. Vir Graad I word die aansoek 
by SAHRA gedoen en vir Graad II by die provinsiale liggaam van 
die provinsie waar die terrein geleë is. Aansoeke om byvoorbeeld 
geboue te sloop of te verander (en soortgelyke erfenisaansoeke) 
word ook by SAHRA of die provinsiale liggaam ingedien.

Die administratiewe 
erfenIsstelsel

D
eel 4: 
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SAHRA het ’n spesifieke eenheid wat na grafte omsien. Alle 
aansoeke wat grafte raak, soos die verskuiwing daarvan, moet 
deur hierdie eenheid gaan.  Dit staan as die Begraafplase en Grafte 
Eenheid bekend (BGG). 

Enigiets van erfenisbelang, maar wat nie amptelik verklaar word nie, 
is Graad III en word op die erfenisregister geplaas. Die provinsiale 
owerhede moet die provinsiale registers in stand hou.

Die Wet maak daarvoor voorsiening dat ontwikkelaars verslae moet 
indien (erfenisimpakstudies), wat goedgekeur moet word alvorens 
enige ontwikkeling kan voortgaan. Die ontwikkelaar moet in hierdie 
verslag aandui dat die wetlike voorskrifte vir die publieke deelname 
gevolg is. Boonop kan die publiek ook appèl teen die besluite van 
die erfenisowerhede aanteken indien hulle nie tevrede is met die 
besluit nie.
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Erfenisimpakstudies is gewoonlik ’n onderafdeling van 
Omgewingsimpakstudies, maar dit kan ook losstaande daarvan 
gedoen word.

Erfenisstudies bestaan uit drie fases:
• Fase 1 – Identifisering en impakbepaling

• Fase 2 – Detailondersoeke (navorsing) gerig op die 
versagting (mitigation) van impak

• Fase 3 – Bestuursplanne

Die drie fases is nie noodwendig opeenvolgend nie. Soms volg 
’n bestuursplan direk op ’n fase 1-ondersoek. Bekende historiese 
bakens kan ook van ’n bestuursplan voorsien word sonder dat 
detailondersoeke daarna gedoen word.

Fase 1
Fase 1-studies poog nie om ontwikkeling te stuit nie, maar 
om ingeligte bestuursbesluite te neem. Dit moet objektiewe 
identifisering en analise van impakte insluit, oorweging skenk 
aan realistiese alternatiewe, soek na oplossings, konsultasie met 
geïnteresseerdes en effektiewe kommunikasie van inligting insluit.

Die doel is om kultuurhulpbronne te identifiseer in areas waar 
ontwikkeling beplan word. Verslae spreek sake aan soos historiese 
inligting in verband met die gebied, die omgewing, beskrywing van 
geïdentifiseerde kultuurhulpbronne, die waardebepaling daarvan 
en bepaling van die kulturele waarde van die gebied.

In hierdie fase word bepaal of verdere navorsing nodig is, word 
navorsingsvrae geïdentifiseer en word aanbevelings gemaak oor 
die toekoms van die erfenishulpbronne. In kort beteken dit dat data 
tydens fase 1 ingesamel word, dat daar bepaal word of ontwikkeling 
kan voortgaan en of die geïdentifiseerde kultuurhulpbronne 
bewarenswaardig is.

Die metodiek van  
erfenIsbestuur

D
eel 5: 
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Fase 2
Die doel van hierdie fase is om meer inligting omtrent spesifiek 
geïdentifiseerde erfenishulpbronne vas te stel.  Dit behels dus 
hoofsaaklik navorsing. Gewoonlik kan een van verskeie opsies 
oorweeg word, naamlik:

• Die wetenskaplike verwydering (vernietiging) van kultuur-
hulpbronne

• In situ-bewaring van kultuurhulpbronne
• Simbiose tussen bewaring en ontwikkeling
• Ondergrondse bewaring

Wetenskaplike verwydering
Die ontwikkeling gaan voort, maar belangrike kultuurhulpbronne 
word eers wetenskaplik ondersoek, waarna dit vernietig kan 
word. Dit is dikwels die geval met geboue wat gesloop word of 
argeologiese terreine.

Dit word toegelaat wanneer kultuurhulpbronne belangrik is, maar 
nie van kardinale belang nie. SAHRA moet ’n permit uitreik sodat 
die werk gedoen kan word.

In situ-bewaring van kultuurhulpbronne
In situ beteken dat die hulpbron op die plek waar dit gevind is, 
bewaar moet word. In sodanige gevalle kan die ontwikkeling nie 
voortgaan nie. Dit gebeur gevolglik wanneer die kultuurhulpbron 
van kardinale belang is.

Simbiose tussen bewaring en ontwikkeling
Dit beteken dat ’n element van die verlede in die hede geïnkorporeer 
word. Die ontwikkeling gaan voort mits belangrike elemente 
van die verlede bewaar word. Dit behels dikwels ’n uitstalling of 
memoralisering van iets uit die verlede as deel van die nuwe.

Voorbeelde is die bewaring van Goewerneur Wagenaar se 
waterreservoir in die Goue Akker-winkelsentrum in Kaapstad, die 
bewaring van ’n 1898-watervoor in Kerkstraat, Pretoria en die 
Wesfasade te Kerkplein, Pretoria.

Ondergrondse bewaring
Dit gebeur wanneer ’n ontwikkeling bo-op die argeologiese reste of 



21

fondamente van kultuurhulpbronne toegelaat word, maar op so ’n 
wyse dat dit ondergronds behoue bly. Omdat dit moeilik is om uit te 
voer, gebeur dit nie gereeld nie.

Voorbeelde is die wêreldbekende Yorvik Viking Centre, Engeland, 
gedeeltes van die watervore in Pretoria en die Chavonne 
skeepskanon-battery by die Waterfont in Kaapstad.

Fase 3
Bestuursplanne is gemoeid met die volhoubare bewaring, 
interpretering en benutting van kultuurhulpbronne. Die ideaal 
is dat alle projekte met ’n bestuursplan afgesluit sal word. 
Kultuurerfenishulpbronne kan net gegradeer word (Gr I–III) indien 
dit oor ’n bestuursplan beskik.

SAHRA en die onderskeie provinsiale erfenisowerhede het riglyne 
vir die opstel van verslae vir al drie hierdie fases. Deur hierdie 
riglyne na te volg, kan verseker word dat verslae vinniger deur die 
proses van goedkeuring beweeg.

Inhoud van verslae
Hierdie gedeelte word ingesluit sodat daar ’n algemene idee verkry 
kan word van die belangrikste aspekte wat in verslae moet verskyn. 
Dit sal mense dus help om te oordeel of diegene wat verslae skryf 
dit in lyn met die riglyne van SAHRA doen.

• Geskiedenis van die plek/gebou
• Sosiale konsultasie
• Visuele impak
• Assosiasie met ander terreine
• Waardebepaling
• Impakbepaling
• Versagtende maatreëls (mitigation)
• Bepaling van kulturele belang

Basiese beginsels vir erfenisbewaring
Ken die Wet so goed as moontlik.

Die belang van erfenishulpbronne moet so spoedig as moontlik 
tydens ontwikkelingsprojekte bepaal word. Sodoende kan maatreëls 
vir die beskerming daarvan betyds getref word.
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Die finansiële verantwoordelikheid om erfenishulpbronne te 
beskerm, berus by die ontwikkelaar.

Soveel terreine as moontlik moet bewaar word, maar dit is 
belangrik om toegewings te maak indien nodig.  Alles ouer as 
60 jaar kan immers nie bewaar word nie en vooruitgang is ook ’n 
noodsaaklikheid.

Die gemeenskap moet sover as moontlik betrek word en inligting 
in verband met erfenishulpbronne moet aan die publiek bekend 
gemaak word.

Internasionale museologiese beginsels moet benut word in die 
dokumentering van erfenishulpbronne.

Daar moet gepoog word om erfenishulpbronne vir opvoedkundige 
doeleindes te benut. Om dit te kan doen, is kennis van die 
erfenishulpbronne nodig. Indien moontlik moet dit ook ekonomies 
lewensvatbaar bestuur word, maar sonder om die erfeniswaarde 
daarvan te benadeel.
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Kulturele belang is ’n kernbegrip in die bepaling van erfenisbelang. 
Die volgende aspekte word gebruik om kulturele belang te bepaal:

• Kulturele waarde

• Sosiale waarde

• Historiese waarde

• Wetenskaplike waarde

• Estetiese waarde

Die 60-jaar klousule is dus eintlik net ’n waarskuwing dat iets 
potensieel as deel van die erfenis beskou kan word. Bostaande 
kriteria word dan gebruik om die erfenisbelang te bepaal, wat 
daarop neerkom dat daar bepaal word of dit bewaringswaardig is, 
en indien wel, tot watter mate.

Kulturele waarde
Hier gaan dit oor die waarde wat ’n plek of voorwerp vir die 
gemeenskap of ’n gedeelte daarvan het. Kulturele waarde is 
hoofsaaklik gebaseer op die ander vier waardes. Dit is vervat in die 
plek self, met ander woorde die materiaal waarvan dit gemaak is, die 
konteks, gebruik, assosiasies, betekenisse, rekords, ensovoorts.

Sosiale waarde
Sosiale waarde het te make met die geestelike, politieke, nasionale 
of ander kulturele sentiment wat met ’n plek of voorwerp verbind 
word. Die waarde kan deur ’n meerderheids- of minderheidsgroep 
daargestel word. Dit word beïnvloed deur die bekendheid van die 
terrein, die toestand daarvan of die wetenskaplike waarde daarvan. 
Sosiale waarde word dikwels as die mees belangrike van die 
waardes beskou.

Historiese waarde
Historiese waarde hou verband met die plek se bydrae tot kennis. 
Die toestand daarvan speel ’n belangrike rol en vrae wat beantwoord 

kulturele belang

D
eel 6: 
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moet word, is of dit ’n tipiese voorbeeld van ’n spesifieke tydperk of 
styl is en of dit moontlik baie uniek is. 

’n Verdere aspek wat belang bevorder, is of dit met ’n spesifieke 
belangrike persoon verbind kan word. Hierdie waarde word 
gewoonlik verhoog indien ’n plek of voorwerp ’n lang kontekstuele 
geskiedenis en outentiekheid het.

Wetenskaplike waarde
Hier gaan dit oor die potensiaal van ’n plek om kennis te 
verskaf. Dit hou gevolglik verband met rariteit, kwaliteit en 
verteenwoordigendheid.

Estetiese waarde
Estetiese waarde het te make met skoonheid in ontwerp, atmosfeer 
en assosiasies. Dit sluit ontwerp, styl, artistieke ontwikkeling en vlak 
van vaardigheid in. Dit is duidelik van groot belang wanneer daar 
met geboue gewerk word en word gevolglik ook soms argitektoniese 
waarde genoem. 



25

Daar bestaan verskeie internasionale konvensies rakende 
die bewaring van die kultuurerfenis. Die Suid-Afrikaanse 
erfenisbestuurstelsel is in ’n groot mate hierop gebaseer.

Die belangrikstes word bloot vermeld. Dit kan via die internet bekom 
word.

• Die Australiese ICOMOS handves (The Burra Charter)

• Die Feniciese handves (The Venice Charter)

• Die bewaringsplan van JS Kerr

ICOMOS staan vir die Internasionale Raad vir Monumente en 
Terreine (International Council on Monuments and Sites)

Internasionale konvensies rakende museums,
MonuMente en DIe kultuurerfenIs

D
eel 7: 
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Die Suid-Afrikaanse kultuurkonteks word in drie tydperke verdeel, 
naamlik:

• Die Steentydperk

• Die Ystertydperk

• Die Historiese periode

Die Steentydperk
Die Steentydperk is die periode in menslike geskiedenis waarin daar 
hoofsaaklik van klip gebruik gemaak is om werktuie te vervaardig. 
In Suid-Afrika word die Steentydperk in drie periodes verdeel, 
maar dit is belangrik dat daarvan kennis geneem sal word dat die 
datums relatief is en bloot ’n breë raamwerk daarstel. Navorsing 
word deurgaans gedoen en die datums word gevolglik gedurigdeur 
verander.

Die indeling van die Steentydperk is soos volg:

• Vroeë Steentydperk (VST) 2,6 miljoen–150 000 jaar gelede

• Middel Steentydperk (MST) 150 000–30 000 jaar gelede

• Latere Steentydperk (LST) 40 000 jaar gelede–1850 n.C.

Die grootste hoeveelheid van die rotskuns van Suid-Afrika word 
met die San- en Khoimense van die LST verbind. Rotskuns kan 
twee vorme aanneem, naamlik rotsskilderinge of rotsgravures.

Steentydperk-terreine word dikwels in grotte of onder oorhangende 
kranse aangetref.

Die suid-Afrikaanse
kultuurkonteks

D
eel 8: 
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’n Tipiese vroeë klipwerktuig uit die 
Steentydperk

Voorbeeld van rotstekeninge

Tipiese klipwerktuie uit die Middel 
Steentydperk

Voorbeeld van ’n rotsgravure

Tipiese klipwerktuie uit die Latere 
Steentydperk 
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Die Ystertydperk
Die Ystertydperk is die benaming wat aan die tydperk in die menslike 
geskiedenis gegee word, waar mense hoofsaaklik van metaal 
gebruik gemaak het om werktuie te vervaardig. Hierdie mense het 
dus oor die vermoë beskik om metaal te smelt en/of te bewerk.

Dit kan in die grootste gedeelte van Suid-Afrika in twee fases 
verdeel word, naamlik:

• Vroeë Ystertydperk (VYT) 200–1000 n.C.

• Laat Ystertydperk (LYT) 1000–1850 n.C.

In die verre noordelike dele van die Limpopo word daar ook ’n 
Middel Ystertydperk onderskei. Die datums in hierdie gebied is 
soos volg:

• Vroeë Ystertydperk (VYT) 250–900 n.C.

• Middel Ystertydperk (MYT) 900–1300 n.C.

• Laat Ystertydperk (LYT) 1300–1840 n.C.

Ook in hierdie geval moet daar onthou word dat daar deurlopend 
navorsing gedoen word en dat die datums dienooreenkomstig 
aangepas word. Die oorvleueling in datums is omdat verskillende 
groepe op dieselfde tydstip oor verskillende stadia van tegnologiese 
vermoëns beskik.

Ystertydperkterreine word hoofsaaklik met die voorsate van die 
huidige Bantutaalsprekende mense in Suid-Afrika verbind. Die 
grootste gedeeltes van die Wes- en Noord-Kaap is nooit deur 
hierdie mense bewoon nie.

Daar is nog nie veel van die VYT-terreine gevind nie. Dit wil voorkom 
asof hierdie terreine hoofsaaklik naby aan water geleë is. Latere 
terreine word in oorvloed aangetref, gewoonlik op of teen die hange 
van hoogliggende gebiede (berge, koppies, heuwels). Dit bestaan 
gewoonlik uit klipmure omdat hierdie mense klip gebruik het om 
krale en ander strukture te bou.

Potwerk is van klei gemaak en die verskillende versierings 
daarop help om die kultuurverband en verspreiding van groepe 
te bestudeer. ’n Groot hoeveelheid potwerk word gevolglik ook 
dikwels op terreine aangetref.
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Die Historiese periode
Die Historiese periode begin met die eerste mondelinge oorleweringe 
in verband met die geskiedenis van groepe mense in Suid-Afrika. 
Hierdie oorleweringe is dikwels deur etnoloë gedokumenteer. 
Dit sluit ook die koms van mense in wat oor die vermoë beskik 
het om te skryf en lees. Dit beteken dus dat benewens dit wat in 
die aardoppervlakte oorgebly het (argeologiese reste), daar ook 
historiese bronne bestaan (geskrifte en oorleweringe) wat gebruik 
kan word om die geskiedenis na te vors. Die tydperk staan dikwels 
ook bekend as die Koloniale era of die resente verlede.

Faktore soos die groei in populasies en ’n afname in sterfgetalle 
het daartoe gelei dat Suid-Afrika deur veel meer mense as ooit 
vantevore bewoon is. Gevolglik is daar ’n baie groter aantal 
kultuurerfenisterreine wat met hierdie tydperk verbind kan word as 
met enige van die ander. Alle geboue, strukture, ensovoorts ouer as 
60 jaar, word hieronder ingedeel.

’n Metaalwerktuig uit die Ystertydperk 

Tipiese potwerk uit die Ystertydperk ’n Yster-smeltoond op ’n argeo-
logiese terrein

Tipiese klipmure uit die Laat 
Ystertydperk 
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Oorblyfsels van die Bronkhorsthuis 
(hartbeeshuisie) in Pretoria. Let 
op die heining en gedenkmuur wat 
daarom geplaas is om dit te beskerm

Historiese pomphuis in die 
Fonteinedal, Pretoria

Ruïne van Fort Daspoortrand in Pretoria
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Grafte
Grafte is meestal ook historiese strukture hoewel daar soms ouer 
(argeologiese) grafte gevind word.

Vier kategorieë van grafte word onderskei:

• Jonger as 60 jaar

• Ouer as 60 jaar maar jonger as 100 jaar – historiese grafte

• Ouer as 100 jaar – argeologiese grafte

• Grafte van slagoffers van konflik of individue van koninklike 
afkoms

Die laaste drie word as erfenisgrafte beskou. Grafte waarvan die 
sterftedatum nie bekend is nie, staan as onbekende grafte bekend.  
Dit word as erfenisgrafte hanteer tot tyd en wyl meer inligting verkry 
kan word.

Gewoonlik is daar twee opsies wanneer met grafte gewerk word:

• In situ- (op-die-plek-) bewaring

• Opgrawe en herbegrawe

In situ- (op-die-plek-) bewaring
Hierdie opsie word toegepas wanneer die grafte in gevaar is 
as gevolg van die een of ander ontwikkeling, of wanneer die 
ontwikkeling aangepas kan word om nie die grafte skade te 
berokken nie. Die grafte moet dan omhein word en ’n bestuursplan 
vir die bewaring daarvan geskryf word.

Opgrawe en herbegrawe
Wanneer die impak van ontwikkeling direk op die grafte is en die 
ontwikkeling nie geskuif kan word nie, word opgrawe en herbegrawe 
toegelaat. Hiervoor word permitte benodig wat by SAHRA se 
BGG-eenheid verkry word. Die stoflike oorskot word in ’n ander 
begraafplaas, gewoonlik die naaste munisipale begraafplaas, 
herbegrawe.

Daar bestaan ’n wetlik bepaalde omvattende proses om grafte te 
skuif. Die detail is nie tersaaklik nie, maar dit sluit die volgende in:

• Aanmelding van die ontdekking

• Identifisering van die grafte
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• Sosiale konsultasie

• Toestemming

• Opgrawe van die oorskot

• Bevestiging van identiteit

• Herbegrawe van die oorskot

• Verslagdoening
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(Hierdie inligting is onderhewig aan wysigings)

Die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap (SAHRA) – 
Kaapstad

Webwerf: www.sahra.org    
Telefoonnommer: 021 4624502

SAHRA se Begraafplaas en Grafte Eenheid (BGG) – Pretoria

Webwerf: www.sahra.org    
Telefoonnommer: 012 3208490

Provinsiale liggame (kan ook via SAHRA gekontak word):

Gauteng (PHRA-G) – Johannesburg

E-pos: tebogo.molokomme@gauteng.gov.za
Telefoonnommer: 011 355 2545

KwaZulu-Natal (AMAFA) – Pietermaritzburg

Webwerf: www.heritagekzn.co.za   
Telefoonnommer: 0333 946543 

Limpopo (LHRA) – Polokwane

E-Pos: litholek@sac.limpopo.gov.za  
Telefoonnommer: 051 2844000

Mpumalanga – Nelspruit

E-pos: bmoduka@mpg.gov.za   
Telefoonnommer: 013 7665196

Noord-Kaap (Ngwao-Boswa Ya Kapa Bokone) – Kimberley

Webwerf: www.nbkb.org.za    
Telefoonnommer: 053 8331435

Noordwes – Mmabatho

E-pos: mosianem@nwpg.gov.za     
Telefoonnommer: 018 3882826

Instansies betrokke by 
erfenIsbestuur

D
eel 9: 
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Oos-Kaap – King Williamstown

Webwerf: www.ecphra.org.za   
Telefoonnommer: 043 7450888 

Vrystaat (Erfenis Vrystaat) – Bloemfontein

Webwerf: www.heritagefreestate.co.za  
Telefoonnommer: 051 4104750

Wes-Kaap (Erfenis Wes-Kaap) – Kaapstad

Webwerf: www.westerncape.gov.za  
Telefoonnommer: 0860 142142

Erfeniskonsultante
Verskeie universiteitsdepartemente (geskiedenis, argeologie, 
paleontologie, argitektuur) asook museums tree soms as 
erfeniskonsultante op.

Vandag is daar ’n groot hoeveelheid privaat konsultante. Hulle 
besonderhede is verkrygbaar vanaf SAHRA, die provinsiale 
erfenisowerhede of die volgende:

Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kultuurgeskiedenis (SAVK) – www.
savk.org 

Vereniging van Suider-Afrikaanse Professionele Argeoloë (ASAPA) 
– www.asapa.org.za   

Ander instansies wat gekontak kan word:
Plaaslike museums

Die Erfenisstigting – Pretoria:

Webwerf: www.es.org.za    
Telefoonnommer: 012 3257885



35

Basson, J.J. (ed.) 1997.  The development of cultural resources for 
tourism.  SASCH: Sunnyside.

Bergh, J.S. (red.) 1999.  Geskiedenisatlas van Suid-Afrika.  Die vier 
noordelike provinsies.  Pretoria: J.L. van Schaik.

Coertze, P.J. & Coertze, R.D. 1996.  Verklarende vakwoordeboek 
vir Antropologie en Argeologie.  Pretoria:  R.D. Coertze.

Conradie, M. (red.) 1990.  Skakeling in museums.  Sunnyside: 
Nasionale Kultuurhistoriese Museum.

Fagan, B.M. 1988. In the beginning.  An introduction to archaeology.  
(6th ed.). Glenview, Illinois: Scot, Foresman & Company. 

Huffman, T.N. 2007. Handbook to the Iron Age: The Archaeology 
of Pre-Colonial Farming Societies in Southern Africa. Scotsville: 
University of KwaZulu-Natal Press.

Kerr, J.S. 1985. The conservation plan. A guide to the preparation of 
conservation plans for places of European cultural significance. 
Sydney: The National trust of Australia (NSW).

Knudson, S.J. 1978. Culture in retrospect. Chicago: Rand McNally 
College Publishing Company.

Kruger, C. 2005.  Heritage resource management in South Africa:  a 
case study of the Voortrekker Monument Heritage Site, Pretoria. 
Ongepubliseerde Museumkunde Honneursskripsie, Universiteit 
van Pretoria.

Korsman, S.A. & Meyer, A. 1999.  Die Steentydperk en rotskuns.  In 
Bergh, J.S. (red.).  Geskiedenisatlas van Suid-Afrika.  Die vier 
noordelike provinsies.  Pretoria: J.L. van Schaik.

Loots, W. (red.) 1994.  Cultural resources & regional tourism. 
Sunnyside: SASCH.

Meyer, A. 2012.  Suid-Afrika se oerverlede.  In Pretorius, F. (red.). 
Geskiedenis van Suid-Afrika. Van voortye tot vandag. Kaapstad: 
Tafelberg.

nuttige bronne

D
eel 10: 



E
r

f
E

n
is

r
ig

ly
n

E
     ’n P

raktie
se

 g
id

s vir alle
d

aag
se

 g
e

b
ru

ik
36

McDougall & Vines, 2004.  Historic south Australian Graves and 
cemeteries conservation guidelines.  Department of Environment 
and Heritage: South Australia.

Moolman, M. (red.) 1993.  Museums and environmental education. 
Pretoria:  National Cultural History Museum. (Sommige van die 
artikels is in Afrikaans geskryf.)

Moolman, M. (red.) 1993.  Omgewingsopvoeding in museums. 
Pretoria:  Nasionale Kultuurhistoriese Museum.

Pretorius, F. (red.). 2012. Geskiedenis van Suid-Afrika. Van voortye 
tot vandag. Kaapstad: Tafelberg.

Pistorius, J.C.C.  1994.  Eskom archaeological site identification 
guide.  Johannesburg: ESKOM.

Renfrew, C. & Bahn, P. 1991. Archaeology. Theories, methods and 
practice. USA: Thames and Hudson.

Sykes, M.H. 1984. Manual on systems of inventorying immovable 
cultural property.  Museums and Monuments XIX. Mayenne: 
UNESCO.

Uzzell, D.L. (red.) 1989.  Heritge interpretation. Vol I The natural 
and built environment. London: Belhaven Press.

Uzzell, D.L. (red.) 1989.  Heritge interpretation. Vol II The visitor 
experience. London: Belhaven Press. 

Van der Ryst, M.M. & Meyer, A. 1999.  Die Ystertydperk.  In Bergh, 
J.S. (ed.). Geskiedenisatlas van Suid-Afrika.  Die vier noordelike 
provinsies.  Pretoria:  J.L. van Schaik.

Van Vollenhoven, A.C. 1995. Die bydrae van argeologie tot 
kultuurhulpbronbestuur (KHB). In Van den Bos, J.W. &  Moolman, 
H.J. (reds.), Methodology in research. Sunnyside: SASCH.  

Van Vollenhoven, A.C. 1998. Kultuurhulpbronbestuur (KHB) 
binne die funksionele konteks van museums in Suid-Afrika. 
Ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van 
Stellenbosch.

Van Vollenhoven, A.C. 1999. ’n Vergelyking van die toepaslike 
wetgewing ten opsigte van kultuurhulpbronbestuur (KHB). Die 
Kultuurhistorikus, 14(2).



37

Van Vollenhoven, A.C. 2000. Die betrokkenheid van museums by 
kultuurhulpbronbestuur (KHB) met spesifieke verwysing na die 
Nasionale Kultuurhistoriese Museum, Pretoria. Pretoriana, 113.

Van Vollenhoven, A.C. 2001. Die historiese verloop en ontwikkeling 
van kultuurhulpbronbestuur (KHB). Suid-Afrikaanse Tydskrif vir 
Kultuurgeskiedenis, 15(2).  

Van Vollenhoven, A.C. 2002. Die metodiek van kultuurhulpbron-
bestuur (KHB). Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis, 
16(2).

Van Vollenhoven, A.C. 2003. Kultuurhulpbronbestuur (KHB) as 
museumfunksie. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis, 
17(1).

Van Vollenhoven, A.C. 2003. Die Wet op Nasionale Erfenishulp-
bronne. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis, 17(2).

Van Vollenhoven, A.C. 2015. Dealing with statues, monuments 
and memorials in South Africa – a heritage based response to 
current controversies.  South African Journal of Cultural History, 
29(1).



E
r

f
E

n
is

r
ig

ly
n

E
     ’n P

raktie
se

 g
id

s vir alle
d

aag
se

 g
e

b
ru

ik
38

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organisation) 
UNESCO Convention for the Protection of Cultural Property in the 
Event of Armed Conflict.  The Hague Convention, First Protocol, 
1954 and Second Protocol, 1999.

UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing 
the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural 
Property, 1970.

Convention for the protection of the world cultural and natural 
heritage, 1972.

UN Convention on Biological Diversity, 1992.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora, 1993.

Unidroit Convention on Stolen and Illegally Exported Cultural 
Object, 1995.

UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural 
Heritage, 2001.

UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage, 2003.

UNESCO Charter on the Preservation of the Digital Heritage, 2003.

ICOMOS
International Charter for the conservation and restoration of 
monuments and sites (the Venice Charter), 1964 en 1996.

The Florence Charter (historic sites and landscapes), 1982.

Charter on the conservation of historic towns and urban areas (the 
Washington Charter), 1987.

Wetgewing en internasionale dokumentasie 
wat op die een of ander wyse met 
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Charter for the protection and management of the archaeological 
heritage, 1990.

Charter for the protection and management of the underwater 
cultural heritage, 1996.

Charter on the built vernacular heritage, 1999.

International charter for cultural tourism, 1999.

Principles for the for the preservation of historic timber structures, 
1999.

AUSTRALIA ICOMOS Charter on the Conservation for places of 
cultural significance (Burra Charter), 1999.

Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage 
Sites (Ename Charter), 2006.

Suid-Afrikaanse Wetgewing
(Engelse benaminge word gegee aangesien dit makliker op hierdie 
wyse opgespoor kan word.)

Firearms Control Act, No. 60 of 2000 and Regulations

Firearms Control Amendment Act, No. 43 of 2003 and Regulations

Copyright Act, No. 78 of 1978

Copyright Amendment Bill (B93-2000)

Cultural Institutions Act, No. 119 of 1998

Culture Promotion Act, No. 35 of 1983

National Archives of South Africa Act, No. 43 of 1996

National Arts Council Act,  No. 56 of 1997

National Council for Library and Information Service Act, No. 6 of 
2001

National Heritage Council Act, No. 11 of 1999

National Heritage Resources Act, No. 25 of 1999

Public Holidays Act, No. 36 of 1994

South African Geographical Names Act, No. 118 of 1998

Legal Deposit Act No. 54 of 1997
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Commission for the Promotion and Protection of the Rights of 
Cultural, Religious and Linguistic Communities Act, No. 19 of 2002

Constitution of the Republic of South AfricaAct, No. 108 of 1996 
amended

National Environmental Management Act, No. 107 of 1998 as 
amended

National Environmental Management:  Biodiversity Act, No. 10 of 
2004

National Environmental Management:  Protected Areas Act, No. 57 
of 2003 as amended and regulations

Environmental Conservation Act (No 73 of 1989)

World Heritage Convention Act, No. 49 of 1999

National Building Regulations and Building Standards Act No. 103 
of 1977

Architectural Profession Act, No. 44 of 2000

National Key Points Act, No. 102 of 1980 (amended 1984 and 1985)

Human Tissues Act, No. 65 of 1983

The Ordinance on Exhumations (No. 12 of 1980)






