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VOORWOORD 

Die vyf stamme van die Kavango het 1 n matrilini§r-geordende 

sosiale sisteem. Matrilini§re sosiale ordenin g het sekere be-

langrike gevolge vir die navorser op die terrein van die ·in heemse 

reg. In hoofsaak kom dit daarop neer dat 1 n man in 1 n pat rilini~r-

geordende sosiale sisteem behe er oor die reproduksie-vermo~ns 

van sy vrou verkry en terselfdertyd ook absolute beheerrgg oor 

sy kind ers" Daar word gese d~t die kinders aan die man en sy 

linie behoort. In 1 n matrilini~re sisteem het die man geen 

regte op sy kinders nie. Kinders behoort aan die vrou en haar 

linie. Die moedersbroer speel 'n groat rol in die beheer oor die 

kinders. Die sosiale band tussen broers en susters is vee1 

sterker ( 1 n manse broers het byvoorbeeld 1 n sterk aanspra ak op 

sy besittings, terwyl 1 n vrou se kinders deur ha ar broer behee~ 

word.l 'n Vrou se status in die sosiale si ste em is ook ho~r 

as wat die geval in 1 n patrilini ~re sisteem is, so ook haar 

status voor die reg. ('n Vrou word byvoorbeeld in 1 n patrilini ere 

sisteem nooit as geregtelik volwasse beskou nie. Voor haar huwe -

lik bly sy ender voogdyskap van haar vader en na haar huwelik 

ender voogdyskap van haar man. Sou haar huweli~ ontbind word 

val sy \veer onder voogdyskap van haar vader. In 'n matril"ir1ier -

geordende sisteem word 1 n vrou gereken net so veel geregte1ik 

volwasse te wees as 1 n man.) 

Die probl eem was dat toe KION (die Komitee insake Ontwikkelir.gs -

navorsing van die Departe ment van Bantoe-administrasie en 

-ontwikkeling} aan my die opdrag gegee het om die inheemse reg 
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van die vyf Kavangostamme op t~ teken, daar geen handleidings 

oor die optekening van inheemse reg in Su~d-Afrika bestaan het 

nie. 'n Handleiding wat later onder leiding van prof. R.D. 

Coertze saamgestel is, is opgestel met die oog op die optekening 

van die inheemse reg van 1 n patrilini~r-geordende sosiale sis

teem en pogings tot aanp ass ing by 'n matriliniere sisteem was 

nie su ksesvol nie. 

'n Dringe.nde beh~efte na di e orden i ng van regsoptekening van 

mat r i 1 i n i e r - g e o rd e n de s ta mm e bes ta an v a n d a g e n e k v e rt r o u d a t 

hierdie studie 'n bydrae daartoe sal kan maak. 

Ek wil graag 'n paar persone en instansies bedank vir hulle hulp 

met die studie en skrywe van die verhande1ing: KION vir hull e 

geldelike en morele bystand, by name dr. Swart en mnr. Van der 

Linde; die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing v1r die beurs 

wat hulle beskikbaar gestel het; Josef Mbamba en Oswald vir 

hulle hulp en vriends kap; kapteine Kanjimi Murangi, Maria 

Mwengere 1 Frans Dimbaref Leevi Hakusembi, en Linus Shashipapu 

vir hulle geduld en bystand; mnr.Japie Jacobs van Rundu; 

dr. K.F.R. Budack vir sy inligting oor die mathimbi, matimbi, 

niasinibi; die tik sters en proeflesers; Annalie; my ouers; 

Sarel de Witt en Bennie van Rensburg; mnr. Johan Graaff vir 

sy op bouende kritiek; en vera1 aan my leermeester, prof. 

W.J.O. Jeppe. 
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DIE INHEEMSE .REG VAN DIE KAVANGO 

l. Inleidin_g_ 

1.1 Studie geb·i ed 

Die Kavango's is matrilinier-georganiseerde landbouers en vee-

herders wat ·in vyf stamme verdeel is, naamlik die K1.11angal i, 

Mbunza, Sambiu, Gciriku, en Mbukushu. Die meerderheid lede 

van die vyf stamme woon in die Kavango-tuisgebied, suid van die 

Kavangorivier in Suidwes-Afrika~ 1 L maar groat getall e van al 

vyf stamme woon oo rk ant die rivier in An.gala, hoewel ba i e van 

hulle onl angs oorgevlu g het ende r druk van die MPLA- en SNAPO 

magte. Hee l wat Mbukushu woon in Botswana en langs die Kwando -

rivie r in die Caprivi. 

Die fokus van die studie val hoofsaaklik op die Kavango van 

Kavangoland, Suidwes-Afrika, omdat studie weens politieke redes 

nie in Angola moontlik was nie. Uit navrae aan besoek ers aan, 

en vlugtelinge uit Angola, blyk dit dat daar nog 'n hoe mate 

van onderlinge verbintenis t~ssen stamlede in die Kavango 

en die in Angol a bes taa n. Daai i s oak wedersydse kultuur-

be1nvloeding en - ooreenstemming ten spyte van die politie ke 

en administratiewe skeiding; 'n skeiding wat sender ·inagneming 

van tradisionele etn i ese verbintenisse gedoen i s deur Europese 
. 2) magte in hul verdeling· ·v·an Afrika op papier. 

------------------
l L 
2 }_ 

S) en kaart vir stamgebiede. 

Vergelyk Olivier, R. en A. Atmore 1972 
1800 h.oo f stukke 9. e.n 10 

·'Africa since 
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2. 

Die inheemse politieke struktuu~ moes horn egter noodgedwonge 

aanpas by die skeiding wat op horn afgeforseer is, sodat die 

stamme vandag elk 'n dubbele bewindstru ktuur het, een in Angola 

en die ander in die Kavango. Elke bewindsliggaam het 'n afsonder

like gesagshierargie met 'n eie kaptein, vir wie 'n afsonderlike 

opvolgingstruktuur bestaan, aan die hoof. (Indi e n die kaptein 

in Angola byvoorbeeld sou sterf, moet hy opgevolg word deur 

een van die lede van daardie deel van die kapteinslinie wat in 

Angola woonagtig is, en sou hy nie opge volg kon word deur 'n 

lid van die kapteinslinie wat in die Kavango woon nie, ten 

spyte daarvan dat dit dieselfde 1inie is en bloedverwantskap 

tussen lede van die twee liniesegmente aangedui kan word.) 

Vir die Mbukushu is daar bo en behalwe die kaptein in Angola 

(Kutend a) oak nog 'n kaptein in Botswana en 'n hoofman (kaptein?) 

by Singal amwe in die Caprivi. 

'n Navorsingsbesoek is aan Botswana gebring ten einde va s te 

stel tot watter mate die Mbukus~u wat daar woonagtig is van 

die in die Kavango verskil. Dit was egter moei lik om te bepaal 

wel~e van die bestaande ku1turele verskille te wyte is aan 

~eTnvloedin9 deur die Tswana of aan die feit dat hulle daar in 

Rotsv1ana in 'n mindere mate deur die blankes be i nvloed is. 

Volgens oo rlewering het die Kavangostamme iewers uit die noorde 

van Angola get rek, waar hulle deel uitgemaak het van groepe 

van di e we s t e l ·i k e dee l van di e S u i d - B an toe s o o s di e Am b o , He re r o 
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3. 

en Mbunduo
1 l Dit is waarskynlik dat hierdie westelike deel van 

die Suid-Bantoe vanaf die mere in Oos-Afrika na die suide getrek 

het. 2 ) 

Dit is moeilik om te se of die Suidwestelike Bantoe in een groep 

en as enkele politieke eenheid beweeg het tot op 'n punt ie1t1ers 

n o o rd v a n d i e I~ a v a n go r i v i e r e n d a a r g e s k c i h e t , e n o ·t- h u 1 1 e d i e 

een na die ander en op verskillende tye die gebied binnegetrek he t . 

Wat wel deur SE!gs persone gestaaf kon 1·t0rd, is dat die Sambiu 

en Mbunza as afsonderlike stamme eers veel la ter ont.staan he t, 

die Sambiu as splintergroep van die Gciriku en die Mbunza as 

splintergroep van die toe nog saamgegroepeerde Kwangali-Kwanyama , 

en wel nadat die stam me al reeds lan gs die Kav ctngo riv ·ier ge 1estig 

was. 

Die Kwangali het histories 'n noue verband met die Ambo en verv.l 

met die Kwany ama gehad, en daar bestaan selfs vandag nog in 

sterk kulturele verbintenis tusse n die stamme, veel sterker as 

die band wat tussen die Kwangali en Mbukushu bestaan . Tot so 

onlangs as ses gen~rasie s gelede hRt Kwanyamakapteins nog op 

kapteinskap in die Kwangali-kapteinslinie aanspraak gemaak. (Die 

laaste Kwanyama ~a ptein wat oor die Kwangali kom regeer het, was 

Imarwa wat ongeveer tydens die Duitse besetting van die Kavango 
. . . . 

1) Gatleyy HoA. 1970 
. · .!.E._1~00. p .. ·1 84 

2}_ Sien die ar:ikels van Greenberg, Guthrie~ Wrigley, Hunt·1ngi.:on, 
Murdock, Po~;m a nsky en Olivier ·i n R.O. Collins (redo) 196B 
· P rob l ~~-2.'2.. .r:i. fr'; · ca ~~"...!.£.!4 
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oorlede is.)_ Volgens segsperson e was Nampoko, die eerste kap-

tein van die Kwanyama as afsonderlike stam, en Muntenda, die 

eerste Kwangalik aptein wat uit die noorde getrek het en horn by 

Mukuzo, noord van Nkurenkuru gevestig het, susterskinders in 

dieselfde linieo Nampoko het, kort nadat Muntenda by Mukuzo 

gevestig is, met 'n groep volgelinge na Ovambo getrek en daar 

he t h u 11 e di e 1: w a n ya fl) as g e w or d o 

Aan die ander ka nt is die Mb ukushu weer histories st erk ve rbo11de 

aan die Fwe va n die Caprivi. (Daar is byvoorbeeld hee l wat 

opmerklike lin guistiese ooreenkomste tussen die Mbuk ush u en 

die Fwe merkbaar: 

nifurnu (Fwe ) - ' fumu (Mbu kushu} kaptein 

mu la tu ( F we 1 .- ·mu r ~ n d u ( Mb u k us h u l s k u 1 d 

n.gambela (Fwe) - ~bera ( Mbukus hu) tradisione1e tussen--- . 
gangerpersoon var. die kaptein 

_n'jati (Fw e ) - n·ya·tji (Mbukushu}. buffel 

11 · ·ng'andu ( F·11e -· ·~a· n· d~ (Mbukushu) · krokodil} 

Met inagnem ing van die voorafgaande is dit moontlik om van die 

Kavango as 'n volk-in-evolusie te praat; enersyds vanwe~ die sterk 

verbintenis van die stamme met ander stamme, of met lede van 

dieselfde stam buite die Kavango {byvoorbeeld die verbintenis 

l)_ Fwe-woord e na wi ll ekeur gekies uit die MoA -verhandeling van 
J ~ • P re t o r i u s 1 9 7 5 T h c. _ _f we~ t ~ e · E a· s t e r n C a· p r i vi · Z i p f e 1 _ 
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5. 

van die Mbukushu van die Kavango met di~ in Angola); en, 

andersyds vanwee die kulturele en historiese verski lle tussen 

di e v y f s tam m·E! i n di e Ka van go , v e r a 1 tu s s en di e Mb u k us h u e n di e 

a n de r v i e r s t a mm e • 

Dit sou egter foutief wees om 'n stam as eksklusie ~e eenhe1d 

te besk ou, omclat soveel lede van een stam regte op grond en 

daarmee saam lidmaatskap by ander stamme verkry. Stamaffi1iasi e 

word bepaal deur onderd anighei d aan die betrokke kaptein aan 

wie se jurisdiksie 'n persoon ho mse lf onderwerp. J.L . Bosch 

het byvoorbeeld vasgestel dat slegs 98 van die 366 kraalhoofde 

(26,8%} in die Samb·iugebied ware Sambiu is . 1 ) (Omdilt die kr ale 

gewoonlik verwantsk apsg ewys saamgestel is (as die kraa lhoof, s~, 

Mbukushu is, s a l die lede van sy kraal ook Mbukushu wees l kan 

die parallel deurgetrek word om die totale bevolking in die stam

gebied in te s luit.) 

Dit is ke nmerkend dat daar egter altyd 'n mate van lojaliteit 

teenoor die stam van geboorte bly bestaan~ en persone sal hulself 
, 

altyd benoem as lede van die stam van hulle geboorte~ sel fs al 

sou hulle al re e ds lank ender 'n ander stam woon. 

Wat sosiale aanvdarding van vreemdelinge in die stam betref, 

word lede van een van die ander vi er stamme van die Kavango veel 

makliker as st am lede ·aanvaar ·as byvoorbeeld lede va n die Nyemba, 

--~--~--~-----~-

1}_ Bosch, J.L. .. 1966 Di'e ·sh·amb'iu van· 'die· OkaVanao 
~-~·~ 

p. 327-335 
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6. 

Mbundu, ChokWE!, of ander stamme uit Angolao So byvoorbeeld is 

die huwelik Vein 'n Kwangali, Mbunza, Sambiu, Gciriku, of 

Mbukushu met 'n Mbundu of Chokwe uiters ongewenso Vanyemba 

word geredeliker aanvaar, maar hier word sosiaal 'n onderskeid 
\ 

getref tussen drie kategoriee Vanyemba, naamlik (a) die wat 

in die Kavango gebore is; (b} die wat uit Angola getrek het; 

en (cl 'n der·de groep wat 'n bloedverwantskapsverband met 

Kavangostamme kan aandui. l} 

Hoewel die Boesmans wat naby die rivier woon, onderdanig is 

aan die kaptein in wie se gebied hulle woon, word hulle nooit 

as lede van die stam aanvaar nie. Boesmans dieper die bos 

in het hulle eie tradisionele gesagstruktuur en is aan geen 

kaptein onderworpe nie. 

Wat die grense van die vyf stamme in d·ie Kavango betref, strek die 

grondgebied van die Kwangali suidwaarts van die grens van Ovambo 

in die weste tot by Ntara in die Ooste; di~ van die Mbunza 

van Ntara tot by Rundu; di~ van die Sambiu van Rundu tot by 

Rundjarara in die ooste, van Rundjarara suid tot by Baramasoni 

en van daar suidwes tot waar die gren s van die Mbunza en die 

suidgrens van die Kavango bymekaar komo Die grondgebied van die 

Gciriku volg die oosgrens van die Sambiu en strek wes tot 

by Tjova langs die rivier, en die van die Mbukushu van Tjova 

tot by Shinderevu in die ooste. Die noordgrens is in alle 

gevalle die ri•tier, .. en .die .suidgrens, behalwe in die geval van 
---------- ·------·-------
1) Kinders is vroe~r deur hul moedersbroer as slawe aan 

Vanyemba in Angola verkoop. Hierdie kinders het Nyemba 
stamlidmaa t skap aangeneem, maar kan nag altyd bloedver
wantskap met Kavangolinies aandui. 
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7. 

die Sambiu,· die suidelike grens van Kavangoland. 1 ) Oorspronklik 

het die wesgrens van die Mb ukushu gestrek tot by die groot 

k remetartbome by die rivier by Shamvura, maar 'n vroeere kaptein 

het die grondgebied tussen Tjova en Sharnvura aan die Gciriku 

vir 'n vrou verruil. 

Daar is sprake dat die onderskeie kapteins onderling tot rn 

nuwe vergelyk kan kom oar die vasstell ing van die grense en dat 

die Sambiu se oosgrens in un reguit lyn vanaf Rundjarara suidwaarts 

sal loop, en dat die Gciriku oak die stuk grand wat vroe~r aan 

die Mbukushu behoort het, sal teruggee. 

Die studie is g2rig op die inheemse reg van die Kavango. Eerstens 

is dit belangri k om te definieer wat inheemse reg is, inagnemende 

dat daar by antropoloe en regsgeleerdes geen eenstemmigh e id oor 

die defin·i s ie vi:i.n reg is nie. "Few questions concerning human 

society have been asked with such persistance and answered by 

s e r i o us t h i n k e r !> i n s o m any di verse , s tr an g e , an d e v en p a r a do xi ca 1 

ways as th e q u e ~; ti on : ' W ha t i s 1 aw? ' " ( 2 ) 

Evans-Pritchard SA byvoorbeeld van die Nuer dat hulle in die 

w a re. s i n v a n d i E ~ w o o r d g e e n 11 r ~ g " h e t n ·i e , o m d a t d a a r n i e 1 n 

formele hofstel s el bestaan met howe waarv56r oortreders gedaag 

k d 
. 3) an war n1e. 

1 }_ 

2 }_ 

3) 

----------·----
Sien kaart. 

Hart, H.L.A. 1961 'Th.e Concept of Law p. l 

Evans - Pritchard in E.E. Evans -Pritch ard en M. Fortes (red.) 
1 9 7 0 A..fr: i c a n P o 1 i t i c a T S y s t e in s p . 2 9 3 ( Ve r g e 1 y k o o k E v a n s -
P r i t c h a r d T9 4 o Th e _Ji u e r p • I 6 2 
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8. 

In dieselfde ar tikel s@ hy egter; 

11
Within a tribe there is law: there is machinery for settling 

disputes and a moral obligation to conclude them sooner or 

later . 11 l) 

Ma 1 i nows k i def i n i e e r re g as ; 

11
a body of binding obligations, regarded as a right by one par ty 

and acknowledged as a duty by the other and kept in force by 

a specific mechanism of reciprocity and publicity inherent in 

the structure of the·ir s ociety. 112 ) 

Elias, praat van reg as; 

11
a body of rules which are recognised as obligatory b,y its 

members. 11 31 

Die regsgeleerde, J . Salmond defi nieer reg as; 

"the body of principles recognised and applied by the state 

i n the ad rn i n i strati on of j us ti c e • 0 
11 en 11 cu s tom i s to s o c i e ty 

what law is to the state. 114 } . 
.. __________ _ 

.1 )_ · ·rbfd. p. 278 

2}__ Malincivski, B. 1926 g_; rr~e_a n d ~!9._rri in Savage Society 
p. 5 8 

3L Elfas, T.O. 1951 ' Th:e- Nature of African Custo mary Law 
p. 55 

4 L Sa l mo n d , lJ • 1 9 4 7 ' \,11Jr'i"51Yr u den c <:_ p . 4 l 
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9. 

Die inhee mse reg van die Kavango is eg te r so ineengestrenge l 

met ander kultuuraspekte dat dit moeilik is om reg af te sender 

as 'n pres iese stel afgebakende be gi nsels wat deur die owerh eid 

erken en to egepas word. Uit die veldwerk het dit duide l ik 

geblyk dat die reg s5 gelntegreer is met die sosiale struktuur 

en sosial e pros esse dat dit onmoontlik is om reg te bestudeer 

sander inagneming van die sosiale sisteem van die gemeensk.ap 

waarin di t operee r. 

Vir die docl van die definiering van reg in die Kavango - situ as ie 

lyk Po spis i 1 se betoog meer aa nva arbaar, naamlik dat primitiewe 

reg 11 custo m;; ry l aw 11 is. "Customary law 11 defin iee r hy as 11 a 

law that is i ntern alized when the majority of the group considers 

it to be binding. 111
) Die rol van die regsprekende gesagspers on e 

is egter ook belangrik: 11 The individu a l ity of the leg a l 

authority has played an fmportant role in decid in g, upholding, 

and changi ng the customa ry law. Without the au thori t y's consent, 

custo mary law w~uld cease to be law and would become just a 

custom. 11 2 ) 

Fallers slu i t hierby aan ashy se: "What distinguishes la\-J 

from other forms of moral culture is the potenti ality for 

measuring actions ag ain st its norms th r ou gh some institutiona 

lized proc ess to det e rmine the ·ir legi tima cy or illegiti macy. 113 ) 

----------------------
l )_ 

21 
3 )_ 

Pospisil, L. 1971 
Theory p. 19 6 

Ibid. p. 196 

Anthropology of Law. A Comparat ive - -
Fallers, L.A. 19 69 Law without Precedent . 
~£!.i.~.'!- i n. t h e C £, u rt s 9 f Col o !:._~ B u S__£ g a 
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10. 

Hy gaan verder: "Thus the analysis of a legal system must 

stand on two feet: one, the study of litigation; - the other, 

the study of extra-courtroom experience which the participants 

in litigation bring with them. For the first, the requisite 

data are good case materials - detailed accounts of the exchanges 

in the courtroom that eventuate injudicial decisions. Of 
, 

course in a larger sense the case does not begfn and end in 

the courtroom. 111 } 

Die definisie van reg gaan dus verder as die blote proses in 

die formele hofsitting en die regsre~ls wat vasgel~ is. Hierdie 

aspekte is van prim@re belang, maar die judisi~le omstandighede 

wat in werking is v6or en na die hofsaak is net so ter sake 

by 'n studie van die reg. 

Dit is belangrik dat die reg gesien moet word as 'n geintegreerde 

deel van kultuur en van die samelewing. Verder moet daar ook in 

'n sekere mate klem gel~ word op sowel die prosesse van in-

stellings as op die struktuur en organisasie daarvan. Die 

benadering van die studie is dus etnografies sowel as legalis

ties. Die etnografiese oenadering l~, bo en behalwe die 

legalistiese beskrywing van regskonsepte en -prosesse, ook 

klem op die spesifieke sosiaal - kulturele situasie waarin die 

reg gevoer word. Die recie waarom hierdie faktore dikwels buite 

~~kening gelaat is, is toe te skryf aan die te eng definisie 

11 Ibid. p. 34 
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wat gewoonlik aan reg gegee wordo "Reg" is gewoonlik net 

raakgesien waar daar sprake was van 'n oortreding van die reg . 

Die studie van reg was meestal gebonde aa n wetlike kategorie~ 

e n formele reg en slegs minimale aandag is gegee aan kontekstuele 

datao 

Sosiale sisteme en prosesse wat hier betrekking het, moet dus 

vir 'n besk rywing van die regstelsel bestudeer word. Die waard e 

hiervan 1@ in 1 n begrip van die onderliggende re~ls en patrone 

van gedrag. Dit impliseer dat die fokus nie bloot val op 1 n 

eksterne struktuur wat vir 'n gemeenskap behoort te geld nie. 

Mense in interaksie word bestudeer. Die fokus van my studie is 

die stamo Klem word gel~ op die raamwerk sowel as die proses; 

op die sosiale konteks van die oplossing van dispute; op die 

sosiale verhoudings tussen die partye betrokke in die ge ding; 

op die verskillende geregsinstellings in die gemeenskap; e n op 

die metode van regspraak toegepas in spesifieke gevalle. 

Die fokus op proses en struktuur bring aan die lig dat daar in 

alle gerneenskappe verskeie geregtelike "vlakke" bestaan, waar ·in 

die regsproses horn ee rs op 'n laer vlak voltrek, voordat hy na 

' n h o e r v 1 a k p r o mo v e e r • S o i s d a a r i n d i e re g s ·i s t e e m v a n d i e 

Kavango byvoo rbee ld die hof van die kaptein op die hoogste vlak~ 

die hof van die voorman op 'n laer vlak, die 11 hof 11 van die kraal

hoof op 'n nog laer vlak, en op die laagste vlak die mikro

regsisteem bevat in die gesin. Op 'n ander vlak is die regsis

teem wat deel uitmaak van die linie. 1 n Indringende a~alise van 

reg in die gemeenskap is slegs moontlik met inagneming van die 

sosiale stru ktuur en die hierar gie van geregtelike vlakke wat 
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daarrnee saamhang. Hierdie geregtelike vlakke word op mekaar 

gesuperimponeer en die reg van die stam word op die subgroepe, 

die linies, wyke, krale en gesinne toegepas. Diagrarnmaties 

sou hierdie aspek van die regstelsel van die Kavangostamme 

as volg voorgestel kon word: 

~inshof met omringende regsapparaat 
ter sa nksion eri ng van uitsprake en im
ponering van r eg op die laer vl akke 

Die oorko epelende reg van die stam) 

van 

I 

'n Regstelsel is aanpasbaar by veranderende omstandighede, 'n 

proses wat veral opmerklik is gedu rende modernisasie . Sommige 

tradisionele regsre~ls pas 5eter by die proses van ekonomiese 

modernise ring in, sodat die reg hervorm word. 'n RE~l SOOS 
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verpligte dienslewering deur die man aan die ouers van die bruid 

sal byvoorbeeld neig om te verdwyn onder druk van moderne ekono-

miese omstandighede soos trekarbeid, terwyl die gebruik van die 

oordrag van geskenke as t eke n van goeie trou tydens die huweliks-

onderhandelin ge, ve el beter by veranderende ekonomiese omstandig-

hede sal aanpas. 

Die verande rende ekonomiese stelsel kan verder die tradisionele 

rolverdel ings en sosiale verhoudings beinvloed. (In die moderne 

omstandigh ede kan 1 n vader byvoorbeeld polisse op sy kinders se 

name uitne em en so verhoed dat sy susterskinders al sy besittings 

erf. Dit kan · op sy beurt die gesagsverhouding tussen moe ders -

broer en susterskind, waarop die hele matrilini@re sisteem berus, 

ingrypend wysig.) 

Daar is 'n besliste ooreenko ms tussen die kompleksiteit van reg-

spraak en van die judisi~le proses, en die gesagsisteem waar-

binne die reg uitge oefen word. By struktureel eenvoudige 

samelewingss soos bendes jagt~r-versamel aars, is regspraak 

eenvoudig. Die drang tot eenheid in die groep en die vrees van 

die enkeling om buite die groep gelaat te word, is die sterkste 

demper op ong ewe nsde handeling. Die tradisionele riglyne by die 

afwesigheid van howe en geregsdie naars, word deur algemene kon

sensus in stand gehou . 11 

l}_ Vgl~ - Hammond, P.B . 1971 
An t h r 22_ o 1 OJU_ p • 2 2 0 e • v • 

·An Introd uction ·to Cultural a·nd 
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Formele regspraak val saam met die sentr~lisering van politieke 

gesag in struktureel meer komplekse gemeenskappe soos byvoorbeeld 

. di~ van gevestigde landbouers en veeherders. Selfs in hierdie 

gemeenskappe (soos by die vyf stamme van die Kavango)_ vind 

regspraak tot 'n g1oot mate buite 'n hof as judisiele instelling 

plaas, en konsensus speel nog altyd 'n baie belangrike rol. 

Slegs in die moderne industriele samelewings is regspraak slegs 

on de rvlO r p e a an v as g e 1 e g de re e 1 s en wet t e , en fun gee r di t 

onafhanklik van faktore soos verwantskap, status, en emosie. l} 

Reg, net soos ander aspekte van kultuur, is dinamies. Daar vind 

gedurige groei, verandering en verdwyning van regsreels plaas, 

sodat die reg nooit beskou kan word as 'n vasgelegde, onbu·i gbare 

sisteem van reg en verkeerd en niks meer nie. Regsreels en die 

reg is 'n organisme wat in 'n bepaalde omgewing, naamlik die 

gemeenskap, leef. Gedurigdeur word nuwe geregtelike beslissings 

en regsreels tot die reeds bestaande toeg e voeg terwyl ou regs

reels afsterf. 2 ) 

Die formele indeling van Westerse regstelsels is nie toepasbaar 

op die inheemse regstelsels van die stamme van Kavango nie om 

besonderlik twee redes: Eerstens, omdat hierdie reg veel minder 

gekompliseerd is; en twe e dens, weens die verwikkeldheid van die 

reg met die sosiale sisteem, en met ander kultuuraspek~e wat vir 

die Westerse waarnemer irrelevant vir die studie van reg lyk, 

l)_ "Ibid. p. 220 e • v • 

21 Nader, L. en B. Yrigvenon in J .~1. Honi gman (red.} 1973 
H a !lQ b o ~_E_f_ S o £j_ a 1 a n d Cu lt u r a 1 An th r o p o 1 o g y p • 8 8 7 
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(soos magie, toordery en bygeloof). 

Die e~rste aspek bring mee dat heelwat van die indelings van 'n 

Westers-geskoeide omvattende klassifikasie van reg gedwonge is, 

en gevolglik 'n duplisering van aspekte, asook 'n kunsmatige 

skeiding van daardie aspekte van die reg wat saam gegroepeer 

behoort te word tot gevolg het. (Hier dink ek byvoorbeeld aan 

die groepering van daardie kontrakte wat by die huweliksreg 

tuishoort onder kontraktereg, die onderskaid tussen misdade en 

onregmatige dade, tussen opvolgingsreg en erfreg, ens.) 

Die tweede aspek het juis hierdie kunsmatige skeiding van 

ineengeskakelde beginse1s, prosesse en strukture tot gevo1g, 

asook die ongelukkige ignorering van aspekte wat nie direk betrokke 

is by die regsisteem nie, maar wat tog onderl ig ge nd is aan die 

hele sisteem .(:n Voorbeeld hiervan sou wees die igno te ring van 

die matrilini~re sosiale sisteem en die werking daarvan by regsop-

tekening in die Kavango.) 

Dit is van groat belang dat ~n beskrywing van inheemse regstel~ 

sels ooreen moet stem met die indruk wat die betrokke inheemse 

gemeenskap self daarvan het. Met inagneming hiervan en ook die 
, 

voorgenoe mde oorwegings, word hiermee dus gepoog om 1 n veel 

, eenvoudiger en minder gespesialiseerde indeling van die inheemse 

regstelsel voor te stel, wat dan soos volg daar uitsien: 

1. Owerhei dstruktuur 

2. Howe en regspraak 
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3. Familiereg 

4. Erfreg en opvolgfng 

5. Onregmatige dade en misdade 

6. Grondereg en die besit van materi~le goedere 

Hieroor net die volgende opmerkinge: Eerstens ~an daar~ soos 

later aangedui sal wor d, geen onderskeid tussen misdade en 

onregmatige dade aangedui word in die inheemse reg van die 

. Kavangostamme nie. Daaroy is daar oak 'n gebrek aan onderskeid 

· tussen strafreg en siviele reg, en tussen strafprosesreg en 

siviele prosesreg. Staatsreg en administratiefreg word ender 

owerheidstruktuur behandel. Personereg is, weens die kommunale 

a a rd v a n d i e g e me e n s k a p p e , de e 1 v a n d i e fa mi 1 i e re g . Kon t r a k t e 

regverdig nie 'n afsonderlike kategorie nie, en word daarorn 

onder grondereg en die besft van materi~le goedere, of onder die 

fa rn i 1 i c re g , w a a r v a n t o e p a s s f n g , b e h a n de 1 . B e w y s re g ·i s m a a r 

'n klein onderafdeling van die hofproses, uitleg van wette is 

onbekend, en daar kan geen onderskeid gemaak word tussen 'n 

delik en 'n kwasi-delik, of tussen 'n kontrak en 'n kwasi

kontrak nie. Geslagsdelikte -word onder familiere g behandel 

omdat dit so 'n belangrike deel daarvan uitmaak. 

Die matrilini~re sosiale struktuur van die vy f Kavangostamme 

hou bepaalde implikasies vir die optekening van die reg in. 

Die bela ngrikste is dat daar nie ten volle gebruik gemaak kan 

word van voorgestelde ha.ndleidings ·;ir die optekening van inheemse 

reg in Suid -Afrika nie. 
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Hier dink ek byvoorbeeld aan die afwesigheid van die lewering 

van bruidsgoedere en die implikasies daarvan; die gevolge van 

dienslewering deur die man aan sy vrou se linie; die besondere 

status van die vrou in die matrilini§re sisteem, veral wat 

betref haar geregtelike volwassenheid en aanspreeklikheid (by 

die patrilinier-geordende stamme in Suid - Afrika word die vrou 

altyd gereken as 1 n minderjarige voor die reg, en staan sy ender 

voogdyskap van 6f haar vader 5f haar eggenooto); 1 )beheer oor 

eiendom deur die matrilinie; die besondere sisteem van ver-

erwing en opvolging; die feit dat 'n persoon moeilik sy reg-

matige erfopvolgers in die linie sou kon onterf; die afwesigheid 

van rangorde van kinders in die gesin; die afwesigheid van die 

hele kwessie van huiseiendom by die gesin en die beheer daarvan 

deur die vader soos die geval is by patrilinier-geordende 

stamme; die rol van die matrilinie in die huweliksluiting; 

die implikasies van die afwesigheid van trougoedere vir eg-

skeiding; ens. 

1. 3 · N a.Vo rs in CJ s me t o de 

Gedurende my ondersoek het eK. bykans· vyf maande in die veld 

deurgebri ng waartydens nagenoeg honderd persone,wat direk 

te doen ~et (of gehad hetl met regspraak, cif wat vanwe~ hul 

belangstelling en ondervinding 1 n ho~ kennis van die reg het, 

ondervra is. Die vyf huidige kapteins van die stamme was my 

belangrikste informante, asook afgetrede kapteins, senior voor-

1 l 
·---~------

Olivier, N •. J.~1 •. 1969 Di'e· ' Privaatreg_~yan· die· Suid
A fr i k a ans e Ban toe p 0 l 3 -rr----·------ ------- - .-
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manne en raadsmanne. Terselfdertyd is regsreels getoets aan 

die hand van werklike gevalle. 

Die problee~ met veldwerknavorsing waarin hoofsaaklik van in

formante gebruik gemaak word, is dat informante dikwels neig 

om retrospektief te dink in terme van reels en norme van die 

verlede soos dit in vroeere hofsake vervat was, en soos dit 

deur die geslagte mondelings oorgedra is. Die gebruik van 

segspersone is wel nuttig om 1 n raam we rk vir die navorsin g 

te skep, maar dit is belangrik om self die werking van hierdie 

struktuur in die praktyk waar te neem sodat kennis geneem kan 

word van veranderde denkwyses en botsende norme. 

Daar is so ver moontlik gepoog om regsre~ls uit die werklike 

optrede van mense te formuleer. Die optrede van mense word 

waargeneem en die normatiewe struktuur, die regsreels soos weer

gegee deur segspersone, word hieraan getoets. Met die 

oog hierop is 'n hele aantal hofsake bygewoon, en heelwat ander 

sake is met behulp van informante nagegaan of neergeskryf uit 

die rekords van vorige hofsake wat deur die stamsekretaris 

opgeteken is. 

Die waarneming van die regslewe in 1 n gemeenskap vereis egte r 

veel meer as slegs die bywon1ng van formele hofsittings. Laas-

genoemde is wel prim~r belangrik, maar die sosiale verhoudings 

en judisiele omstandighede voor en na die hofsaak is eweseer 

belangrik. Daar is dan oo k so ver moontlik ge pcog om hierdie 

aspekte waar te neem deur daagliks met die gemeens ka p saam te 

leef. 
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Verskeie pr ak tiese probleme het tydens die navorsing opged uik . 

Die belang rikste hiervan was die probleem van aanvaarding van 

die navorser deur di e gemeenskap . Die waarneming van die reg 

in werking kan veral probleme oplewer) omdat die reg dikwels 

te doen het met die meer onaangename en intiem-persoonlike as-

pekte van die menslike lewe. Ek was gelukkig om die studie 

in °n ont va nklike klimaat te begin, hoofsaaklik omdat die 

aanvoering van die studie van die inisiatief van die bevolking 

self uitgegaan het. 1 ) 

Kenm erkend was die goeie verhouding tussen my as navorser en 

die bevolkin g, gevolglik was heelwat van die besoeke en ge-

sprekke blo ot vriendsk aplik, en is baie tyd so deurgebring 

sander om die werklike probleem~ naamlik die reg, aan te raak. 

Benewens die houding van die gemeenskap ten opsigte van di e 

navorser, moet ander aspekte oak in ag geneem word, soos byvoo r-

bee 1 d di e mate w a a r i n 1 n g e me ens k a p h u 1 re g i n a ans k o u 1 i k e 

of in abstrakte terme beskou. (Daar is byvoorbeeld gevind dat 

segspersone geen uitsprake kon waag oar hipotetiese gevalle 

wat nag nooit in die reg voorgekom het nie, byvoorbeeld die 

ontvoering van 1 n meisie teen haar wil, of die vererwing van 

1 n manse goedere deur 1 n nie-familielid.) Dit is verder· bt.:lang-

rik dat die navorser moet vasste1 in watter mate die r egsisteem 

wat hy bestudeer, besig ·is om te verander, en oak of die regs-

----·--·---------~---

l} Die wetgewende vergadering van die Kavango het in Maart 1976 
'n besluit aan geneem dat 1 n persoon van buite genader mo e t 
word om die inhee ms e reg van die stamme op te teken. Die 
versoek is deur KION aan my oorgedra. 
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reels wat deur informante geformuleer word nie nog net in 

herinneringe voortleef en nie meer in die huidige situasie 

toegepas word nieo (Informante kan byvoorbeeld se dat 'n man 

diens behoort te lewer aan die ouers van sy bruid, terwyl 

dienslewering in die praktyk nie meer 1 n vereiste is vir die 

regsgeldighe id van 'n huwelik nie.} 

By die waarneming van hofsake is 'n detailbeskrywing van argu

mente 'n vereiste, ten einde die onderliggende denkwyse van die 

akteurs in 'n hofgeding te probeer vass tel en verstaan. 'n 

Bandopname masjie n kan in di~ geval 1 n belangrik c bate wees. 

Veral omdat die gebruik van 'n tolk tydens die hofsaak nie 

moontlik is nie, kan 'n woord-vir-woord vertaling van die 

bande deur 'n toik na die tyd baie goeie resultate lewer. 'n 

Groot probleem in die verband is die vertaling van regster me , 

die weergee van terme en die klassifikasie van begrippe. Ten 

opsigte hiervan het ek probeer om soveel van die terme in sowel 

die inh eemse tale as in Afrikaans weer te gee. 'n Aspek wat 

veral probleme opgelewer het, was die vertaling van die uitge

breide terminologie wat te doen het met verwantskapsverhoudinge. 

Dit was belangrik om by die bestudering van hofsake nie met een 

van die betrokke partye ge ass osieer te word sodat die vryvloei

kontak met die opponerende perty belemmer word ni e . 

Die groat rol wat die bonatuu r1ike nog ·i r. die reg spee·1, het 

ook probleme in die rasionalisasie van regsre~ls veroorsaak. Tot 

·' 
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onlangs was die gifbeker en kookwatertoetse nog 'n aanvaarde 

metode om skuldiges aan te wys. Hoebel reken dat dit as gevolg 

van die oneffektiwiteit van die regstelsels van primitiewe 

volke is dat regsprake op magiese wyse as alternatief gebruik 

word om disruptiewe elemente uit die samelewing te verwyder. 

Hy se hieromtrent: 11 Every society does have a social contro1 

system. Every society must have a means of holding its members 

close to the norms of behavior .• • If it does not do it with 

one set of means, it must do it with another. Where overt 

mechanis ms of law have not been worked out, covert methods of 

sourcery provide another and easily utilized device. 111 1 

By die gebruikmaking van hofsake wat deur informante uit die 

herinnering op geroep word, was dit bel a ngrik om die beginsels 

van selekste van hofsake te begryp . Verdraaide waarhede duik 

maklik op as gevolg van die bepaalde ingesteldhede en doel 

stellings van die informant. Die doel s tellings is gewoonlik 

terugvoerbaar na die informant se sosiale posisie en sy inge-

steldheid teenoor die betrokke persone en die gemeenskap. 

A a n d i e h o o f v a n d i e s t a m i s d i e. s t a m h o o f o f k a. p t e i n ( fu mu. 

(Mbkushul hompa (Kwangali, Gciriku, Sambiu))~l Vroeer v1as hy 

die judisi~le, wetgewende, admi~istratiewe, religieuse en 

milit~re leier van sy mense en simbool van eenheid vir sy betrokke 

1 l Hoe b e 1 , E. A • 1 9 6 7 • · Th e ..J:~f-_: P r f~i. i ti~~~~ an ,. p . 2 7 4 

2 ) V e r v o 1 g e n s s a 1 v a n d i e a f k o r t i n g s M b • ) G c • , S • , K \'1 • g e b r u i k 
gemaak word om die t ale Mb ukushu, Gciriku, Sambiu en Kwangali 
aan te dui. Die Mbunza praat ook Kwanga .li. 
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stam. By die Mbukushu was hy, benewens sy ander leierspligte, 

ook reenmaker . Alle judisiele magte het in horn gesetel en hy 

het mag oor die lewe en dood van sy onderdane gehad. Hierdie 

mag is slegs getemper deur die mag van die tradisie, en deur die 

aanbevelings van ande r belangrike persone in die stam, soos die 

~atapa, ngamb e ra, rnuls_ama!: _ _2_rnbe en mathimbi_ by die Mbukushu, 

en die Ereng~:)mar~ en ma·0_mbi by die Kwanga'li. (die posisie 

en take van hierdie persone word verderaan verduidelik) 

Senior lede van die kapteinslinie het v roe~ r: en speel vandag 

nag, 'n belangrike rol in die tempering van die kaptein se 

gesag, enersyds deur kri ti ek en aanbevel i ngs en, ande rs yds, dat 

hulle alternatiewe bied ter vervanging van 'n swak kaptein. 

By die Kwangali en Mbunza word lede van die kapteinslinie ook 

hemp~ (kapteinl genoe m en word daar 'n onderske id getref tussen 

d i e h o mp a vJ a t re g e e r e n d i e a n d e r 11 k a p t e i n s . 11 
( h o e we 1 h i e r d i e 

persone 11 hom£.?._ 11 genoem 1.vord as hul le di rek aang es preek word, 

word na hulle verwys as hom~ona (klein kaptein). 

Die kaptein was dus 'r. regter- in-rade, maar het veel groter 

mag gehad om die raad te aanvaar of te verwerp as wat vandag 

die geval is. Sy administratiewe mag is gedeligeer na hoofde 

wat direk aan horn aanspreeklik 1vas. In oorleg me t sy raadsmanne 

(mat:1imbi (Mb) mas inib i (Kw. )ma timbi (Ge, S)) kon hy wette 

uitvaardig wat vir die hele stam sou dien. 

In die tradisionele religie met sy voorouergeesteskultus was 

die. kapt.ein die skakel .tussen sy mense en die afgestorwe kapteins 

1) Sien die voetnoot op. p. 29. 
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van die stam. Di e kaptein het vo orgegaa n as l ewe nde skakel 

van sy stam in 'n lyn van afgestorwe stamhoofde na God (Njambi 

( M b l ~~~ ( Kw . , G c • , S • ) • A s s i m b o o l v a n d i e s ta m w a s h y d i e 

fokuspunt van die identiteit en voorspoed van elke individu in 

die stam. Die we lvaart van die stam as geheel het uitdrukking 

gevind in sy voorspoed en goeie gesondheid. 

Die stamhoof was in materi~le sin die rykste persoon in die 

stamgebied , en daar is van horn verwag om stamlede ir. nood t~ 

' help, gere eld feeste te hou , en te sorg vir die magdom besoekets 

wat gewoonl ik by die kapteinstat (m bara ) gekuier het. Sy 

materiele besittings was dus slegs in 'n mate sy eie, en die 

hele stam het voordeel getrek uit sy ekonomiese krag. Die 

materi~le welvaart van die kaptein was 1 n midde l to t mag wat 

hy ter versterking van sy gesag kon implementeer. 

By di e Mb u k us h u h e t ' n v e rd e 1~ e fa k t o r d i e k a p t e i n s e ma g 

versterk. Daar is naamlik geglo dat hy be heerder en bewaarder 

van die reen was en te enige tyd re~n aan sy onderdane kon gee of 

weerhou. Hierdie mag van die -Mbukushukaptein het selfs oor 

naburige stamme gestrek. 

Tydens milit~re optrede het die kaptein as militfre bevelvoerder 

opget:ree " Veral by die Kwangali het oorloe e:i strooptogte 'n 

belangri ke rol gespeel in di e gesk iedenis van die stam en is 

regimente jong manne as soldate by die kapteinstat gestasioneer 

ender direkte bevel van die kaptein. 
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Onder blanke gesag is die kaptein se mag algaande ingeperk. 

Hy speel nog 'n redelike groot rol in die administratiewe 

struktuur; maar het nie meer die byna alles-oorheersende 

mag wat hy vroe~r gehad het nie. Sy posisie as militere 

bevelvoerder is oorgeneem deur blanke offisiere wat besig 

is om 'n Kavango-bataljon op te lei. Die tradisionele voor-

ouergeesteskultus het sy trefkrag verloor onder invloed van 

die Christelike godsdiens, sodat die kaptein sy posisie as 

re 1 i g i e u s e 1 e i e r v e r 1 o o r h et " In die nuwe ekonomiese bestel 

is daar opkomende leiers met heelwat meer ekonomiese mag as hy. 

Dit alles het bygedra dat sommige van die moderne geletterdes 

hul respek vir die kapteinskap verloor het. 

Die vernaamste hedendaagse plig van die kaptein is cm wet en 

orde in sy betrokke stamgebied te bewaar. Moeilike sake (dit 

is sake wat deur die voorman na die kaptein verwys word (a} omdat 

die persone betrokke "moe·ilike. 11 mense is, naamlik mense \'Ja.t 

te belangrik is om deur die voorman verhoor te word, of mense 

wat bloat so twissoekerig is dat die voorman hulle nie kan hantee r 

nie; of (bl_ omdat die omstandighede van die betrokke saak so 

ingewikkeld is dat dit nie deur die voorman verhoor kan word 

nie}_ word deur die kaptein verhoor. Hy verhoor verder ook 

app~lsake vanaf die voormanshowe. 

Hoewel daar teoreties volgens wetsvoorskrif 'n reg van app~l 

vanaf die kapteinshof na die hof van die blanke magistraat in 

Rundu is, is daar nog nooit op di~ app~lreg aanspraak gemaak 
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Die kaptein is verder die hoofverteenwoordiger van sy stam 

in die wetgewende vergadering van die Kavango en tree op as 

skakel tussen sy stamen die regering van die Kavango. Hy 

moet die rege ring inlig oor die behoeftes - polities, 

administratief, ekonomies, opvoedkundig, ens . - van sy mense, 

en sy stam weer inlig oor besluite wat in die wetgewende ver

gadering geneem is. In dte woorde van 'n segspersoon is die 

belangrikste taak van die kaptein vandag 11 om beheer uit te 

oefen oor sy hele stamgebfed en om orde te handhaaf, om te 

kyk of die wette van sy land reg of verkeerd is, en of al die 

mense tevrede is met al die wette wat uitgevaardig is oor sy 

men se. 11 

Die kaptein verkry sy posisie deur lini~re opvolging en behou 

dit lewenslan k, behalwe in gevalle van blatante pligsversuim 

of skreiende onwaardige gedrag. By die Mbukushu is die patt·oon 

van opvolging dat die jonger broers van die vorige kaptein 

volgens ouderdom in aanmerking kom vir die kapteinskap, en indien 

daar uit hulle nie 'n geskikte opvolger gevind kan word nie, 

kom die oudste suster se seuns ook in ouderdomsvolgorde in aan-

merking, en daarna eers die jonger susters se seuns tot by die 

seun s van die dira gha:na (die qroeipunt van die linie}. 1) 

By die ander stamme is die be ginsel dieselfde, behalwe dat 

vroulike le de van die kapteinslinie ook vir kapteinskap in aan

merking kom, wat nie die geval is by die Mbuk ushu nie. Waar 

'n vrou regeer vra sy dikwels 'n manlike fami l"El id om namens haar 

~p . tetree. 

1) Die groe i punt van die linie is daardie deel van die linie wat 
genealo gies die verste ve n;yde r is van die oermoeder uit wie 
die matrilinie spruit, die laaste moeder-kinders eenheid in 
die li, ni,e~ 
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'n Onvolwasse seun verbeur gewoonlik sy onmiddellike aanspraak 

op kapteinskap, hoewel dit kan gebeur dat 1 n vrou in die linie, 

gewoonlik sy moeder, namens horn optree. 

Die re~ls van opvolgin g is e gter nie onbuigbaar nie. Dit sou 

meer korrek wees om te s~ dat die nuwe kaptein deur die raads-

manne van die volk aangewys word met in agnemi ng van tradistonele 

opvolg i ngs 5egi nsels. Die vorige kaptein se wense in verband met 

'n opvolger sal in ag geneem word indien die raads ma nne met sy 

keuse saamstem. Al onbuigba re vereiste is dat die opvolger 'n 

lid van die kapteinslinie moet wees. l} 

Die kaptein behou sy posisie deur die instemming van die betrokke 

stam oor wie hy beheer uitoefen . Hierdie instemming is afhanklik 

van sy pligsvervulling . Indien 'n spesifieke kaptein versuim, 

of nie in staat is om sy plig behoorlik te vervul nie, sal die 

stam die kaptein afsit met die hulp van die raadsmanne. Die 

kaptein dien terselfdertyd ook as simbool van die welvaart en 

moraliteit van die stamen 'n ~ aptein wat 'n swak figuur slaan, 

loop gevaar om sy posisie te verloor. 

Die kaptein het gesag oor al die permanente inwone rs in sy stam-

ge6led. In die praktyk kom dit daarop neer dat al le mans wat in 

ll Na die Mbukushukaptein> Mak us h e~ se dood, is Mayavero, die 
seun van sy suster, Kare, 5yvoorbeeld aangewys as opvol ger , 
bo die reg matige opvolger, Dimb are, die broer van Makushe. 
Die red es hiervoor was, in die eerste plek, dat Ma kush u self 
vir May a vero as opvolger aa ngewys het , en dat die raads ma nne, 
in die tweede plek, van oordeel was dat die geletterde Maya vero 
die stam bete r by die filan~es sou kon verteenwoordig as die 
ongeletterde Di mb are . . Na Mayavero se afsetting later het 
Dim&are kaptein geword. 
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die stamgebied belasting betaal, asook hul vrouens en kinders, 

ender gesag van die kaptein valo Daar i s ook 'n verband tussen 

grondbesit en onderdanigh eid aan 1 n spesifieke kaptein, omda t 

die kaptein aan elke volwasse ma n wat horn i n sy gebied kom 

vestig 'n stu kkie grand sal gee om te be woon of te bewerk. 

Die gebruik van grand impliseer onderdanigheid aan die kaptein. 

Die gesagsterrein van elke kaptein strek dus oor sy hele s tam 

gebied in die Kavango. 11 Hoewel daar groot getalle van elke 

stam in Angola woonagtig is, asook heelwat Mbuk ushu in Botswana. 

geld die Kavangokapteins se gesag nie buite die grense va n 

die Kavango nie. Ook nie-stamlede wat in die stamge bi ed woon 

is ender die ges~g van die betrokke kaptein. Stamle de wat buite 

die stamgebied woonagt ig is, staan dus nie ender gesag van die 

kaptein van hul betrokke sta m nie, maar wel ender gesag van 
I 

die kaptein in wie se gebied hulle woon (Kwanga li persone wat 

in die Sambiu-sta mgebied woon. staan dus onde i· gesag van die 

Sambiukapteine, en nie ender gesag van die Kwangalikaptein nie.) 

Die kaptein verloor egter ni~ ges ag oor stamlede wat tydelik 

sy gebied verlaat het nies byvoorbeeld as hulle op reis na 'n 

ander gebied gaan, of as tydelike arbeiders in die blanke ge-

bied nie. Wanneer 'n persoon in 'n ander kaptein se gesags-

gebied 1 n oor t reding begaan, sal hy gewoonlik deur die betrokke 

kaptein verhoor word en teruggestuur word na sy cie kaptein 

vir die voltrekking van die opgel e gde vonnis . ~Jann ee r 'n 

--- ---------
l}. Sien kao.rto 
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onderdaan van die Gcirikukaptein byvoorbeeld 'n aksie teen 

iemand van die Mbukushugebied het, sal hy dit by sy eie kaptein 

rapporteer, wat die saak sal verhoor en die skuldige, vergesel 

van 'n brief wat die opgelegde vonnis en die oorsaak en verloop 

.van die aksie uiteensit~ na die Mbukushukaptein sal stuur. 

Laasgenoemde sal sorg dat die vonnis voltrek word. 

Regspraak word op 'n regverdig e wyse toege pas omdat een van di~ 

kaptein se onde rda ne moontli k later in i n soortgelyke situasie 

betrokke kan raak. (Vroe~r was dit gebruiklik dat die kaptein 

self so 'n hofsaak, waarby een van sy onderdane betrokke is in 

die ander kaptein se gebied, sal gaan bywoon.) 

Die benadeelde word dus deur sy eie kaptein verhoor , beh a l we 

in sekere gevalle, soos wanneer 'n man 'n aksie het teen sy gewese 

vrou se tweede man, wat met sy vrou in •n ander gebied woonagt i g 

is; of wanneer 'n persoon op reis is in 'n ander kaptein se 

gebied en daar deur een van di~ se onderdane benadeel word. 

Hier is die regspraktyk egter nie onbuigbaar nie en die bena deel

de het 'n redelike mate van keuse deur watter kaptein hy sy 

saak wil laat verhoor. 

'n Kaptein se behoud van gesag oor pe r so ~ e wat tydelik uit sy 

stamgebied afwesig is, blyk byvoorbeeld daaruit dat 'n persoon 

wat iernand van 'n ander Kavangostam buite die Kavango benadeel 

het (byvoorbeeld in geval van moord, diefstal, aanranding, ens.) 

by sy terugkeer wfi~r deur die kaptein in die betrokke stamgebied 

verhoor sal word, indien die benadeelde 'n kl a g aanhangig maak, 
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selfs al is die skuldi ge alreeds deur 'n ander hof gevonnis. 

Die oortred er sal dus dubbeld verhoor word. 

In die vroe~ tyd was daar 'n verskeidenheid persone wat die kap-

tein bygestaan het in sy regering oor die stam. By die Mbukushu 

was daar die sogenaamde· ·kata·pa ('n vername, gerespekteerde oudste 

wat as plaasvervanger van die kaptein gedien he t en nfi die 

kaptein die hoogst e gesag in die stamgebied gehad het.} Sy 

eweknie by die ander sta mme is die· Eranga 1 J genoem, maar nie a l 

die kapteins het 'n Eranga aangestel nie. Hierdi~ Erenga moes, 

net soos di~ k~t~pa by die Mbukushu, as plaasvervanger vir die 

kaptein dien, asook as tussenganger tussen horn en die stam. Hy 

was verder oak die vernaamste 1a adgewer van die kaptein. Net 

soos die geval is met baie van die onde rstaa nde persone, bes taan 

daar nie meer vandag 'n Tre·nga of ~tapa in die stamme nie. 

By di e M b u k u s h u w as d a a r b o e n b eh a 1 w e d i e ·£_a t a .P a o o k n o g d i e 

.!l.9.ambera (boodskapper en raadgewer van die kaptein) en die 

mu kamarombe (persoonlike lyfeien van die kaptein. Die katap~, 

·ng amb era, en ~uk~maromb~ het saam met die kaptein die sentru m 

van die stambewind gevo rm , en hierdie persone (gesamentlik genoem 

mar~nga,tussengangers of middelmanne} het gewoonlik saam met die 

kaptein besluit oar 'n nuwe re~l of regulasie, voordat die saak 

voor die mathimbi (raadsmannel ge l§ is. · Nadat die ·~athi~bi 

dit goedgekeur het, het die bood s kappers van die kaptein (die 

l l Die hoofletter word gebruik om .. di~ ·rrenga te onderskei 
vari er_e nga, die en ke lvoud van ma_!"enga TfUssengangersl. 
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sogen aamde ma.t_ami). rondgegaan in die starngebied en die men se 

ingelig oor di e nuwe reeli ngs. Die mayami was terselfdertyd 

oak uitvoerende amptenare wat toegesien het dat die wette nageleef 

word. By die ander stamme is stamre gering op bykans dieselfde 

manier gevoer~ naamlik met behulp van _!!lar'~ (tu ssengangers)., 

matinibi (Ge . , S.L niasimbi (Kw.) (raadsmann e ) en uitvoerende 

amptenare. 

Al term wat uit die vroee regeringstruktuur bly voortbestaan het, 

is die term mathimbi ( Mb.) masimb i (Kw.}, matimbi ( Ge . , S.}_ (r aads-

manne)_. D a a r i s s t e r k s p r a k e d a t h i e r d i e m a t h i m b i ; _ma ?J..:11 b i_ , 

_matimbi, of raadsmanne van die kaptein, oo rs pronklik die hoofde 

van die sibbes was. By besonderlik die Mbukush u vind ons vandag 

nog bewyse wat hierdie vermoede staaf, hoo fsaak li k in die voort

bestaan van die terme· ·ma'th'frnof gho mak~ (raadsmanne van die sibbes) 

ert ·mathinibi ghd niara (raadsmanne van die linies.} 1) 

Die term ·thimbi, ·timbi, ·simbj_ (enkelvoud van ·mathimbi, matimbi, 

· m~si · ~bil is vandag baie buigbaar, omdat dit gebruik word om 

verski llende kategoriee van raadsmanne aan te dui: Daar is 

naamlik in die eerste plek die r aadsmanne van di e kaptein (die 

sogenaamde kapteinsraad} in rangorde van belang (daar is byvoor

beeld 'n paar raadsmanne wat naby die kapteinstat b1ys horn ge-

reeld besoek, en van wie se ra~d hy voortdurend afhank lik is, 

terwyl daar ander mathimbi, ·masJ_0bi, ma·timbi is wat s legs drie 

of vier keer .per jaar 'n .hoflikheidsbesoek by die kaptein afl~ 

l} By die .Mbukushu is daar ster ke r bewyse van verbint enis van dte 
~athimbi met die ver wa nts ka ps trukt uur as wa t die geval is by 
·aie anaer vier stamme, juis omdat die stam tot betreklik onlangs 
nog in noue kontak op die ef land by Andara gewoon het en terri
toriale stamre gering ni e no dig was nie , sodat die stam effek
tief deur sibbe- en liniehoofde beheer kon word. 
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om horn van raad te be di en of ko mment aar· op sy bev:i nd te ·1e wer .) 

In die tweede plek is daar ou wyse mann e , en selfs verstandige 

jonger person e (dikwels mode rne gelette rde s) wat nie lede van die 

kapteinsraad is nie, maar wat as raads man ne van die stam beskou 

word en van wie die stam afhanklik is vir leidin g van dag tot 

dag. 

In die derde p1ek word die kraalhoofde oo k mathinfo·i; ~as· i mbi, 

mati nib i genoem~ omdat hulle op t ree as raadgewers vir die men s e 

i n h u 1 1 e k ra a 1 • Dit is belang r ik om te onthou dat die term 

· ·thimbi; '.!.j_nibi ,' s·imQJ_ ·11 raadsman 11 beteken en da t eni ge persoo n vv at 

as 'n raadgewer beskou word, dus hiermee betittel kan word. Die 

werklike raadsmanne is egter die lede van die kapteins ra ad. 

Die gesagsposisie van die lede van die kapteinsraad (die werk l ike 

mathi"mbi; masimb·i, matinibi} is meer informeel van aard en ver ge-

lyking met die ander belangrike gesagsdr ae rs in dte stam$ naam l ik 

die voormanne, en hulle tree nie in die openbaar sterk na vore 

n i e . 
1 

}._ No gt an s s pee 1 h u 11 e ' n be 1 an gr i k e ro 1 i n di e s t am be t\I i n d , 

veral in die skepping van 'n &epaalde politieke klimaat . 

Die lede van die kapteinsraad word nie deur die kap tein aang este l 

~ie, en hulle kan dus ook nie uit ~ul amp ontsla an word nie. 

H u 1 1 r. g r o e i e e r de r i n d i e l o o p v a n h u 1 1 e 1 e \-J e i n h u 1 p o s i s i e 

------~ 

L.L. van Tonder maak nie ee rs melding va n d i e mathirnb ·i i n sy 
verh andeling oor die Mbukushu nie en B.::is ch V(:rw~/snet-v1ugt ig 
na _die mati'mbi_ in sy ve rh ande.ling oor die Sambiu ( p . 2381. 
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Behah;e genealogiese senioriteit (sy senioriteitsposisie in 

1 n bepa alde matri linie, wat nie noodwendig sy ouderdom beteken 

n i e l s pee 1 o ck an de r fa k to re ' n r o 1 i n di e vi o rd i n g van ' n r au. d s -

man. Hieronder tel ouderdom, verstand of intelligensie, wysheid, 

'n onb erispelike karakter, en rykdom. So 1 n thimbi, simbi, 

timbi moet altyd 'n getroude man wees, wat gelyktydig oak 'n 

kraalhoof is. 

Di e k apt e i n k a 11 di e 1 e de van s y k apt e i n s r a ad t e en i g e 1· ty d n a 

sy stat ontbied. Bepaa lde· ·ma:thimbi, rnasimbi ~ rnatimbi word as 

de~kundiges ten opsigte van sekere probleme beskou. Afhangende 

van die aard en omvang van die probleem (of hofsaak)_ sal die 

kaptein hulle dus of almal laat roep~ of net · die spesialiste ten 

opsigte van die betrokke aangeleentheid. Ons het dus nie te do en 

met 'n formele raad nie, maar met 'n meer informele ins telling. 

Op hulle beurt is die mathimbi, ·_mat_imbi, masimbi verplig om van 

tyd tot tyd, dit wil se minstens drie tot vier keer per jaar, u·it 

hul eie 1 n besoek by die kaptein af te 1~. Hulle sal horn dan 

onder andere inlig oor die belangrikste gebeurtenisse wat in hulle 

omgewing plaasgevind het. Dit is ewe belangrik dat hulle horn van 

advies bedien in verband met alles wat die stambestuurder betref, 

asook in verband met die kaptein se persoonlike optrede. 

'n Ander groep persone wat 'n vern ame aandeel het aan die st am

bewind, is die verwante van dfe kaptein, veral die lede van die 

kapteinslinie. Hierdie persone geniet ho~ aansien, hoofsaaklik 

omdat hulle in aanmerking kan kom vir die kapteinskap. Vernaam 

lik by die Mbunza en Kwangali is die linielede van die kaptein 
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hoog aanges krewe en word hul1e die klein kaptein ( .!2_~a oona. )_ 

genoem en as horn~ (kaptein)_ aa.ngespreek. (By die Kwangali is 

di e s us t e r van k apt e i n Ka. n j i mi ~ Ny an as i r a ( W awe l ya L i n di e 

praktyk byvoorbeeld heerseres oor haar eie gebied in die omgewi~g 

van Musese, waar sy \;1oon~ Dit was vroe er ook die geva l met 

hoofman Mbandu Murangi, die broer van bogenoemde Kwangalikaptein, 

toe hy nog gesond was.) 

Die belangrikste pligte van die stamregering word egter vandag 

deur die voormanne uitgevoer. Die voormanne is territoriale 

hoofde wat saam met die onderv oorman ne oor die voormanswyke beh eer 

uitoefen. Met die u·itbreid·ing vc..n die stamme het territoria1e 

verteenwoo rdigin g al hoe belangriker geword. S•mmige ~!!himb i, 

matimbi,· masimbi wat verkies het om verder van die kap t einstat 

af te gaan woon, het territoriale hoofde geword. Die kaptein 

is met verloop van tyd deur die blanke administrasie aangese 

om sy regeringsorganisasie te orden, en wyke is afgebaken en 

wykshoofde erken en aangestel. ( Raadsmanne wci.t al reeds hoo f de 

was in sekere gebiedE: is deur die kapte·in formeel crken en ander 

wykshoofde is deur horn aangestel.} Hierdie wykshoo fde het later 

die titel 11 voormanne 11 ontvang. (vaforor;iani (Kw., Ge., S.} 

m a f o r o· m a: n i ( Mb • ) • I n s e k e re g r o t e r w y k e i s o n d e i~ v o o r m a n n e e r k e :i 

en aangeste1. 

Die taak van die voorman en ondervoorman is uite enlopend en kan 

naastenby vergelyk word met die taak van 1 n vader i n die gesin. 

Sy vernaamste taak is regspraak, maar hy moet verder sy betrokke 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



34. 

wyk by die kaptein verteenwoordig, en namens die kaptein in sy 

wyk optree . Hy moet verder ontwikkelin9sprojekte inisieer, en 

sy wyk by die st am vergadering (wat vier maal per jaa r gehou 

word en waarby die hele stam teenwoordig is} verteenwoordig. 

Die posisie van die voorman was vroe ~ r oorerflik, behal we in 

gevalle waar die kaptein anders verkies het. Vandag word die 

voorman deur die inwone r s van die betrokke wyk gekies: Na 

die dood of uittrede van die vori ge voorman sal die kaptein 

'n vergadering van die hele wyk bel@, waarop hy 'n voorstel 

sal vra vir 'n nu we voorman. Indien daar twis is oor die voor

stelle, sal hy hulle nog 'n week of wat kans gee om te besins 

en dan weer 'n vergadering bel~ totdat daar eenstemrnig heid oor 

die nuwe voorm an bereik is. Die voorman behou sy posisie, net 

socs di~ van die kaptein, lewenslank~ behalwe in geval van 

pligsversuim of onbevoegdheid. 

Die taa~ van die ondervoorman in elke wyk is dieselfde as di~ 

van die voorman~ dit wil s~ hoofsaaklik die handhawing van orde 

deur regspraak. Elke stam re~l die interwerking van die voor

manne en ondervoormanne op sy eie manier: By die Mbukushu word 

'n aksie by die naaste voorman of ondervoorman gerapporteer , wat 

die saak sal ve ~ hoor. By die Gciriku geskied dit op diese1fde 

wyse, maar hier word gesorg tiat die voorman en ondervoorman(ne) 

in verskillende dele van die wyk woon, sodat een van hulle maklik 

bereikbaar is vir enige lid van die wyk wat wens om 1 n aksie te 

rapporteer. By die Sambiu kan stamlede volgens eie keuse na 6f 

die voorm an ~f die ondervoorman in die wyk gaan. By die Mbun za 
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en Kwangali w0rd 'n saak altyd eers by die ondervoo rrna n gerap

porteer, indien daar een in die wyk is, wat dit dan na die voo r

man sal verwys indien die saak te moeilik is. 

In tabelvorm sien die verdeling van senior- en ondervoormanne 

by die onderskeie stamme as volg uit: 

___ .. _ .. 

. ·.senior v.oci.rmailne 0 nde rv.oo rm an ne Hoof man ne 
------·-

Mbukushu 9 11 

Sambiu l 7 10 

Gciriku 11 17 

Mbunza 12 9 

Kwangali 13 31 1 

Die posisie van die hoofman by die Kwangali val buite die normale 

gesagstruktuu r soos dit in die Kavango geld. Na aanleiding van 

die stelsel wat in die Republiek van S~id-Afrika in verband met 

die erkenning en aanstelling van hoofmanne geld (Wet 38 van 1927 

soos in 1929 gewysigl is twee hoofmanne deur die destydse Bantoe

sake-kommissaris aangestel, naarnlik Mpasi Sitentu by Mp unguvlei 

en Mbandu Murangi 5y Musese. Mbandu is verlam en oefen nie meer 

b e h e e r u i t n i e > r11 a a. r M p a s i h e t 1 n s t e r k p o s i s i e by Mp u n g u v i e i 

met dertien voormanne en ondervoormanne wat ender horn resorteer. 

Hy bly egter nog altyd verantwoordelik aan die kaptein. 

Daar het mettertyd die gevoel ontstaan dat die tradisionele rege

ringstelsel nie voldoende aanpas by veranderende omstandighede nie. 
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Dit is veral die hedendaagse geletterdes - kerkleiers en onder

wysers, ens. - wat ontevrede \'1as met die sterk nadruk op tradi

sionalisrne in die regeri ngstelse1. Om vir hierdie element 

voorsiening te maak is sogenaamde stamowerhede ingestel. Stam

owerhede in Suidwes-Afr ika word ingestel ingevolge artikel 7(1) 

van die Wet op die Ontwikkeling van Selfbestuur vir Naturelle

volke in Suidwes-Afrika, 1968 (W et noo 54 van 1968} en is van 

toepassing gemaak op die Kavango de ur Proklamasie 178 van 1970. 

Hiervolgens word da ar voorsiening gemaak vir die kies van persone 

om die moderne element in die stam te verteenwoordig. Die keuse 

van di~ persone word op funksionele basis gedoen: een of twee 

persone word byvoorbeeld deur di e Rooms-Katolieke Kerk gekies 

om di~ kerk te verteenwoordig,een of twe e onderwysers om namens 

die onderwys op te tree, 1 n handelaar of twee, ens. Van hierdie 

persone kan natuurlik ook tegelykertyd voormanne of lede van die 

kapteinsraad weeso 

owerhei d. 

Die kaptein is voorsitter van die stam-

Di e p r i me re f u n k s i e van d i e 1 e de v a n d i e s t am o \·1 e t h e i d (~a to r o r J_ 
(Mb.} watoworoli (Ge., S., Kw ·.11 is om as verteenwoordigers van 

die stam, en veral van di~ belangegroepe waa r by elk ten nouste 

betrokke is, op te tree by die stamvergadering wat vier maal 

per jaar gehou word en waar5y die hele stam teenwoordig is. 

Net die voormanne en die lede van die stamowerheid ma9 by so 'n 

starnvergadering praat. Die dienstydper k van die starnowerheid 

is vyf jaar, behalwe in geval van die kaptc~in as voorsitter. 

Die tradisionaliste in die stam vind die werking van die stam

owerheid nog enigsins vreemd. Daarby word dfe stelsel ook nie 
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na behore benut nie. Die lede van die stamowerheid vergader 

byna nooit as korporatiewe eenheid nie en die lede van die 

stamowerheid tree slegs op stamvergaderings, en dan ook as 

individue, op. Pogings word tans van die kant van die 

regeringsadministrasie van die Kavango aangewend om die funksies 

en take van die stamowerheid beter te omskryf en op 'n effektiewe 

manier van hulle gebruik te maak. 

Benewens die kaptein as voorsitter van die stamowerheid, word twee 

ander lede van die stamowerheid deur die stamowerheid verkies, 

om saam met drie ander persone verkies deur die stam uit die stam, 

die betrokke stam in die wetgewende vergadering van die Kavango 

te verteenwoo rdig. Die ses verteenwoordigers van elke stam na 

die wetgewende vergadering kies onderling 'n minister, sod~t 

daar vir elkeen van die vyf stamme 'n M·inister in die kabinet 

is.
11 Die ministers kies dan een uit hulle eie geledere as 

hoofminister. 

Die kaptein is beide die voorsitter van die stamowerheid en 

lei er van die 11 raad 11 van· _!!!a:tfi'imbi; mas·inibi; matinibi (die 

sogenaa mde kapteinsraadl. In die stamowerheid is hy 'n kaptein-

in-rade, omdat sy mening onderworpe is aan ~ie van die ander lede, 

maar as tradisionele hoof van die kapteinsraad is hy vee1 meer 'n 

-kaptein-en-raad, omdat hy, as die laaste hes~uitnemingsinstansie, 

nie absoluut geb o!1 de is aan die advies van sy raadsman; .e n1e, 

hoewel hy dit nie maklik sou kon ignoreer nfe. 

ll 'n Sesde minister is onlangs uit die Kwangali-afvaardiging 
gekies. 
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Die belangebotsing wat daar tussen die stamowerheid en die 

kapteinsraad sou kon bestaan, word in 'n sekere mate voorkom 

aangesien daar persone is wat op beide liggame dien. Die moont

likhede van konfrontasie bly egter aanwesig orndat die stamower-

heid uit twee faksies bestaan, naamlik aan die een kant die 

tradisionele element (voormanne en persone wat oak lede is van 

die kapteinsraad} en aan die ander kant die moderne element 

(onderwysers, kerkleiers, handelaars, ens.} In geval van 

botsende belange sou dit kon gebeur dat die tradisionele faksie 

hulle by die kapteinsraad skaar. 

Buiten bogenoemde persone is daar ook nog amptenare wat betrokke 

is in die bestuur van die stamen die handhawing van orde in 

die stamgebied. Daar is byvoorbeeld 'n stamsekretaris wat 

te doen het met die insameling van belasting, liasering van 

hofsake, aanvra van jaglisensies, ens •. Daar is verder vier stam-

bodes ' ( thi'ttimi (Mb.t D..tumi (Ge., S., Kw.}) wat rnoet sorg v·ir 

orde reelings in die hof, die toediening van lyfstraf, afdvdnging 

van vonnisse,en ooR gebruik word as boodskapdraers vir die 

kaptein. Die stampolisie (!!!aporitha ghodiko (Mb.} _y_apo_coshi 

· ·va'rtidi (Ge., s. J_ ·_vap·o·ros·i' viorudi (Kw.} wat in Rundu opgelei word 

help verder met die bewaring van reg en orde in die stamgebied, 

en tree o.a. op as grensbeheerbeamptes. 

In die stambewindstruktuur kan nog twee verdere leiersfigure 

onderskei word, naamlik die liniehoof en die kraal hoof. Hierdie 

persone se posisie is egter vaag omlyn en hulle tree slegs in 
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spesifieke hoedanighede, soos in die toewysing van erfgoedere 

in die linie, of die beslegting van geskille in die kraal, as 

leiers op. Hulle verkry hulle posisie deur konsensus en per-

soonlike leierseienskappe, hoewel daar tog in geval van die 

kraalhoofsposisie sprake is van 'n opvo1gingsbeginse1 (sien 

1 ate r }_. 

Die kraalhoof by die Kavangostamme speel nie naastenby dieselfde 

belangrike rol as kraalhoofde 5y ander Suid-Afrikaanse Bantoe -

stamme met hul patrilini@r-geordende sosiale sisteem nie. Hy 

het byvoorbeeld geen s~ in die toekenning van grand of die 

beheer van beeste as kraaleiendom nie, en is oak nie aanspreeklik 

vir enige delikte waarby lede van sy kraal betrokke sou wees nie. 

Ter verduidelikin~ van die huidige owerheidstruktuur in die 

Ka v a n g o w o rd di e v o 1 g e n de d i a g r a m we e r g e g e e . 

OWERHEIDSTRUKTUUR 

~kapteinslinie 

------------ k a pr n 

ander tradisio- hoofman ~ie moderne ele·· 
nele raadsmanne Mpasi by die ment in die stam-
w a t l e de i s v a n KvL a n g a 1 i' o w e r h e i d . 0 p 
die kapteinsraad j funksionele basis 

saamges t el (verteen
woo r di gend van bv . 
die kerk, onde rwvs~ 
handel 1. v 

voormanne 
(senior - onder - 1 

! 
kraalhoofde 

J, 
gesi nshoofde 
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1. Alle kategorie~ oorvleuel; 1 n man kan byvoorbeeld gesins

hoof, kraalhoof, voor ma n, raadsman, lid van die kaptein s 

linie, en lid van die starnowerheid wees. 

2. Die lini~re verwan tskapst ruituu r oorvleuel verder alle 

kategorieg en het betrekking op ve ra l opvol ging en die 

besit en vererwi ng van materigle bes ittin gs . 

3. Daar is twee rade, nl . die kapteinsraad en di e stamower

heid. Hoewel lidmaatskap oorvleuel, val die klem in die 

kapteinsraad op die tradisionele element, en in die stam

owerheid op die moderne . 

3. 'Howe en re gs·p ra a k: 

Ir elke stam is diar 'n verskei denheid formele e n serni-formele 

instansies wat moet sorg vir die beskermin g van die belange van 

die individu en vir d·ie be wari ng van re g e n ordev Hierd i e 

regsprekende strukture fs dwars deur die betrokke stamgebiede 

versprei, sodat dit vi r elke stamlid maklik bereikbaar is en 

horn sodoende geleentheid ge e om sy bel ange voor die reg te ve ~ 

dedig. Hierdeur word die regsapparaat {die versk i llende howe, 

vanaf die kapteinshof tot by die se mi -formele hof van die kraal

~oofl in staat gestel om aan te pas by die plaaslike omstandighe de 

en by di e sosiale omstandighede wat aanlei ding gegee het tot 

die betro kke regsaksie. Hierdie is belangrik, omdat die r eg 

in enige geme enskap ten nouste me t die sosiale verhoudings bi nne 

die gemeens kap vervleg is. Met betrekking tot bogenoe md e aspekte 

skryf Gull ·i ver: "D ispute settlement does not occu r in a social 
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vacuum, insulated from the cont i nuous stream of inte racti on that 

makes up ongoing soci·a1 life • 0 • The settlement defines9 or 

redefines, statu ses, rights, and obligations, both f or the 

·1 ' disputants the mse lves and for other people. 11 
J 

Omdat die pri m~re rol van r egspraak is om orda i n die gemeenskap 

te bewaar en sodoende so ver TIOontlik dfe solidariteit van die 

stam in stand moet hou, is dit ver kies lik dat dispute beperk 

bly tot kleiner eenhede, en dat sake wat 1 n belangepo1arisasie 

sou kon veroo rsaak, opgelos word voordat dit di e sta m as geheel 

bet re k ~ 

Di t i s. moon t 1 ·i k om 11 v 1 a k k e 11 va n re gs pr a a k t e o 11 de rs k e i , w at 

5eteken dat 'n dispuut eers so ver moontlik op 'n la er vlak 

afgehandel word, voordat dit na 'n ho~r vlak verwys word (Sien 

die diagrammatiese uiteensetting op. p. 12 } Slegs s ake 'r'Jat 

nie op 'n laer vlak afgehandel kan word nie, of di 5 wat tradisio

neel op 'n ho~r vlak tuishoort, bere ik die kapteinshof as tcp-

t d . ~·.. . 2} pun van 1e 111erarg1e. -

D -j e n u k. ·1 e ~ re 9 e s i n b e s ta an de u i t rn a n , v r o u e n k i n d er s · ( h a k a d i d _~ k o_ 

( M fl • l · .DJ_J_~ ta . · ( G c • , S • 1 · e·p· a: ta ( K.w • }_ i s di e k l e i n s t e e en he i d i n 

die sosf a l e sisteern van die Kavango 4 stamme wat te doen het met 

die oplossin g van geskille. :lke gesin het 'n eie outono mie en 

beskikkingsreg oor hufshoud e like sake. As eenheid handhaaf die 

g~sin horn ten opsigte van l~d~a~tskap na binne (die lede van die 

1)_ GulliverJ P.H. in L. Nader (red.) 1969 
··and Society, p. 16 

Law in Culture 

2) Vergelyk Nader, L. en B. Yrigvenon in J . Jo Honigman 
op. cit. p. 891 

1973 
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gesin beskou hulself as 'n eenh eidl en na buite (die gesin 

word deur ander as 'n eenheid beskou]; die gesin besit 'n 

eie selfstan dige huishouding; en die vader as hoof van di e 

gesin het effektiewe a fdwi nging svermo~ om sy besluite, deur 

toepassing van sy tugtigingsre g op sy vrou(ensl en kinders, 

deur te voer pnafhanklik van 'n bufte-instansie, behalwe waar 

sy beslufte in stryd sou wees met die reg van die stam as grater 

eenheid, maar daaraan is hy net soveel gebonde as die kaptein 

as hoofregter in die stamgebied. Die man het selfs beperkte 

11 wetgewingsverm oe 11 en kan met ander woorde sy vrou en kinde rs 

in 'n redelik e mate vol gens sy ete re~ls beheer. Dit is byvoor

beeld gebruiklik dat, wanneer die man sy vrou vir die eerste 

maal in sy kraal nee m, hy aan haar al haar huishoudelike pligte 

verduidelik, en hy die reels vir die ordelike be staan van die 

(toekomstige) huisgesin verduidelik. Sy beskikkings vermoe 

strek egter ni e verder as sake van huishoudelike belang nie. 

So bet hy byvoorbeeld geen beskik ki ngsre g oor die materiele 

eiendom van sy vrou en di~ van sy kinders nie, omdat eiendom 

deur die linie behee r word, en die man uit die aard van die 

m at r i 1 i n i ~ re s i s teem a an I n an de r l i n i e . c~ i r a (Mb . t . l i k d ro I l i r 0 

(Ge., S.l ~koro (Kw . I behoort as sy vrou en kinders. Sodra 

iernand va n buite die gesin 5etroRke raak in 'n geskil met een 

van die gesinslede, oorskrei die saak die 5evoegdheid van die 

gesinshoof, en 'n hoer vlaK. van regspraak/beslegting (bv. die 

voormansho f of di e regsapparaat i n die kraall word in werking 

gestelQ Die regspra akbev oegdheid van die gesinshoof oor die lede 

van die gesin verval vanselfsprekend by die ontbinding van die 
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gesin, byvoo rbee ld as gevolg van egskeiding, of weens die 

huweliksluiting en lokale hervestiging van sy kinders. Dit is 

wel moontlik dat 1 n lid van die gesin horn of haar op 'n hoer ho f 

kan beroep indien hy of sy nie tevrede is met die beslissings 

van die gesinshoof nie. 

Die volgende vlak van regspraak is die kraal met die apparaat 

wat daarin bestaan vir die beslegting van geskille. Die kraal 

'{'nilindi (Ge., s.,) embo (Kw.)_ dighunibo (Mb. J)(v akaniundi_ ( Ge., S.). 

van·eJJibo (Kw.}' ·h'ak· adighu~mbo (Mb .) )(me.nse van die kraall is gewoon

lik 'n groep eri ng van verwante wat weens ekonomiese en so siale 

redes verkies om 'n lokale eenheid te vorm. Die kraal staan onder 

beheer van 'n senior persoon, gewoonlik die man op wie se inisia-
• 

tief die kraal tot stand gek.om het, of die opvolger van di e 

vorige kraalhoof. Die oorheersende in woningstendens in die 

Kavango is patri- of fratrilokaal, met ander woorde 1 n man met 

sy getroude seuns, of 'n paar broers woon saam in dieselfde 

k raa 1. Dikwels kom vestig 'n geskeide suster of dogter hulle 

ook in die kraal. Enkele gevalle van uxorilokale inwoning (die 

inwoning van 1 n man n§ sy huweliksluiting by die broer van sy 

moeder}_ is ook waargeneem. Di ·e kraal is dus· meestal 'n groe perin g 

van bloedverwante, gew·oonli R. 1ede van dieselfde linie, 'n 

faktor wat vername implikasies vir sosiale verkeer en vir reg

spraak inhou .(V ar.wee' hulle bloedverwantskap is daa r nae.:nlik 'n 

sterk gevoel van kohesie in die kraal en 'n onwilligh.eid om mede-

kraallede voor 'n hoer hof te daag.) Die vrouens en kinders in 

die lraal staan via hul eggenoot/vader onder gesag van die 

betrokke kraalhoof. (Dit is egter ge5ruiklik dat 'n man na sy 
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e e rs t e fL u we 1 i k v i r o n g e v e e. r ' n j a a r by s y v r o u s e o u er s , du s 

matrilokaal, sal inwoon met die oog op dienslewering. Vir daar

die tydperk staan hy op dieselfde wyse onder gesag van haar · 

kraalhoof as wat die geval met haar in sy kraal sou wees. 

Die kraalhoof besleg sake in sy kraa l en tree op as arbiter in 

gevalle \'laar een lid van die kraal 'n aksie tee.n 'n ander sou 

he. Daar kan egter nie van 'n formele hof ' ('th eko (Mh.) ndan·go/ 

'ndhan 90/mpanguro (Ge., S., Kw.)_ in die kraal gepraat word nie, 

en di.e afdwingi ngsve.r-moe van di,e kraalho of is mfnfmaa·1. Dit 

hang in 'n groat mate van di e partye wat by die dispuut be trokke 

is af of 'n saak bfnne die kraal self besleg sal word. Indien 

die benadeelde byvoorbee.ld verki es dat die saak in die kraal 

afgeh.ande·1 word, kan dit so gedoen word , met dien verstande 

dat die beskuldigde na die voormanshof kan appeleer indien hy 

nie met die beslissing tevrede is nie" Oor die algerneen kan 

daar nie afdwingbare uitspraRe in di e kraal gelewer word nie, 

maar slegs aanbevelfngs gemaa k word. Dfe partye kan hulle volgens 

die aanbevelings rig, maar bo en behalwe die wenslikheid van 

kohesfe, is daar geen verpligting op hulle om die beslissings 

in ag te neem nie. Baie van die dfspute tussen lede van 

dieselfde kraal eindig in die Raptefnshof. 

D a. a r i s re e d s v roe er d a a r op g 2. w y s d a t d a a r s e k e re s a k.e i s , v e r al 

wat betref opvolging en vererwing van materiele goedere, waaroor 

die. matrilinie die eerste s~ het. In die linie is daar gewoonlik 

een of ander senior persoon wat deur die ander in liniesake as 

leier 5eskou word. Sy posisie is nie afgebaken en van permanente 
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aard nie, en hy is veel meer 'n geleentheidsleier wat in spesifieke 

gevalle as arbiter optree. In die geval van die afsterwe van 'n 

lid van die linie, word 'n verstandige senior persoon in die linie 

byvoorbeeld as verdeler van die erfgoedere deur die res van die 

linie aange wys. Sy beslissings oar die verdeling is finaal, hoewel 

dit soms gebeur dat 'n persoon vrnt voel dat hy benadeel is horn tot 

die kaptein rig. ' Dit skyn egter asof die beslissing van so 'n 

linieleier moeilik deur die kapteinshof ter syde gestel sal word, 

behalwe in gevalle van blatante waneestuur . Dit sou dus moontlik 

wees om die linie wat interne sake betref in 'n ho~ mate as outonoom 

en selfstandig te beskryf, hoe\'V el die beregting informeel bly (daar 

is m.a.w. geen formele liniehof nie) en die effektiwiteit van die 

beslissings afhang van die konsensus wat binne die linie bestaan. 

Die eerste formele hof (! .. ~.~o {Mb.) ndan g o/!2_~~/ mpa ngu ro (Ge., 

S., Kw.) is die hof van die voorman/wykshoof of die ondervoorman 

naamlik die sogenaamde voormanshof. Die hofsaak word ender 'n boom 

naby die voorman se kraal gehou (shi tondo sh~mapa.ngwiro (Ge., S.) 

·fi.!1..i._:sonipangwiro (Kw.} thi_!ondo thomapangwer'?_ (Mb.). Die voorman 

of ~ie ondervoorman in 'n spesifieke wyk kan die saak verhoor, afhang

endi van waar dit aangemeld is. All e tipes sake wat deur die kapteins

hof verhoor word, behalwe gevalle van nood1ottige toordery en moord, 

is oak deur die voormanshof verhoorbaar, met d·ienverstande dat 11 moei

like11 sake en appelgevalle na die kapteinshof toe meet gaan. Ander 

sake wat buite die voormanshof se jurisdiksie val, is die kriminele 

sake wat deur die bl ~nk e magistraat in Run du verhoor rnoet 

word. Soos in die geval van sake wat betrekking het op 
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onderdane var. ander kapteins, sal sake v1aarvan die betrokke 

partye in verskillende wyke woonagtig is, deur die voorman 

van die aanklaer/benadeelde verhoor word. Die voorman van die 

beskuldigde sal 'n brief saam met horn na die ander voorman 

stuur om sy saak te stel. Die hofprosedure is die selfde as 

vir die Rapteinshof, behalwe dat elke lid van die gehoor in die 

voormanshof mag deelneem aan die kruisverhoor, terwyl dit~ 

sedert kapteinshofsake in dfe stamkantoor verhoor word, nie in 

die k_apteinshof toelaatbaar is nie. 

Die kapteinshof \'Jas tradisioneel die hoogste b.of in die stam

gebied en app~lsak~ vanaf voormanshowe, aso6k sake wat nie deur 

die voorman hant eer kon word nie, is deur die kaptein ve rhoor. 

Gevalle waar c!ie dood van 'n ande.;" persoon op onreg,rnati ge v1yse -

deur moord, manslag of toordery - veroorsaak is, kon s1egs 

de u r d i e k a p t e i n s h o f v e. r h_o o r w o r d . 

Indien daar sake gerapporteer word, vergader die kapteinshof op 

Dinsdae en Vrydae om onge.ve.er 10 vm. onder die hoftoo m of in die 

~ofsaal by die stamkantoor. ·oie voorman van wie geappelleer is, 

of wat die saak na die kaptein ge5ring het, moet teenwoordig 

wees om sy saak te stel. 

Dit kan soms gebeur dat die kapteln sake ln die starngebied ver

hoor terwyl hy inderwaarheid om ander redes daardeur reis. 

Die betrokke voorman sal ho~ vra om die saak namens horn te 

v e r h o o r • D i e k a p t e i n w o r d e. g t e r n i e s p e s ;- a a 1 v i r 1 n s a a k_ 

u i t g e roe p n i e. 
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Wanneer 'n persoon vanaf die voormanshof na die kapteinshof 

appelleer, sal die kaptein 'n voorondersoe.k na die. saak_ doen 

deur die voo rman uit te vra oor die wyse waarop hy die saak ver

h_oor h.et. Sou die kaptein in die appelsaak 'n ander bes .lissin g gee 

en oordeel dat die voor.man die saak swak bereg het, kan hy die 

b.e.trokke voorman in die hofsaak 5.etig, of h.om selfs 'n boete 

opl~. Die voorman/klein voorman is veronderstel om n~ elke 

saak wat deur hem verhoor fs, 'n verslag oor die betrokke saak 

aan die kaptein te stuur. 

Bui ten die kapteinsh_of is daar vandag die hof van d·ie b·!anke 

magistraat in Rundu. Hierdie hof verhoor sake soos moord en 

strafbare man s lag, asook sake waarby blankes betrokk.e is (si en 

laterL. Stamlede het ook die reg tot app~l van die kapteinshof 

na ~ierdie hcf~ hoewel dit nooit gebeur dat iemand van hier die 

reg gebruik maak nie$ vanwe~ die erkenn i ng wat stamlede aan die 

kaptein se gesag verleen, en die onwilligheid om interne 

stamsake na bui te oop te vlek. In gevalle waar appel teen 1 n 

uitspr aak van die k.aptein aangeteken so~ word, sou die saak 

(teoretiesl in teenwoordigheid van die blanke magistraat deur 

die kaptefn herverhoor moes word . 

Die proses in die inheemse howe geskied as volg: Wanneer 'n 

persoon voel dat hy deur 'n ander benadeel is en nie E~vrediging 

deur 'n informeie skikking K.ry nie, sal hy die saak_ 5y sy voor

ma n rap po rte e r. Di e s a 1 d an ' n datum vi r di e ho f s a a~ be pa a 1 en 

die beskuldigde verw ittig dat hy op die bepaalde dag en ty d 

voor die hof moet verskyn. Hoewel die saak so gou rnoontlik 
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aangemeld moet word om die klaer se saak te vergemaklik, kan 

'n saak nie verjaar nie, en die benadeelde kan met die rapporte 

ring sloer indien hy dit so sou verkies. Die saak kom gewoonlik 

by die vroegsmoontlike geleentheid voor~ maar kan soms lank 

uitgestel word, byvoorbeeld waar di e beskuldigde tydelik uit die 

gebied weg is, byvoorbeeld vir trekarbeid, of waar daar ge~v ag 

word vir die geboorte van die baba in geval van 'n geslagsdelik. 

Die betrokkenes vergader op die vasgestelde tyd onder die 

·(shitondo ·shamap·an·g\Aiiro (Ge., S.}' ~itji s · oni~ngvti ro (K~;.) 

'thi'ton·do ·thomaparigw·ero (Mb.)_ (hofboom)) of in die hofsaal by di e 

stamkantoor; die vrouens aan die regterkant en die mans links. 

Die beskuldigde en die benadeelde maak deel van die gehoor uit. 

Sodra almal teenwoordig is, verskyn die regter en die saak begin. 

Teen hierdie tyd weet al die aanwesiges reeds waaroor die saak 

handel, en ir.dien daar onduidelikheid mag bestaan, sa·! die regter 

kortliks verduidelik. Die aanklaer word gevra om op te staan en 

sy saak te steL (Waar 'n voormar. 'n saak nu die kapteinshof 

neem, sal hy op hierdie stadium die aanklag en die bevindinge 

van die voorlopige ondersoe k uiteensit . Hy tree egter nie as 

aanklaer op nie.} Nadat die aanklaer sy saak gestel het, sal 

aan die verweerder gevra word of hy gehoor het wat die aanklaer 

s~ en of hy daarmee saamstem. Hy kry dan geleenth~id om sy 

kant van die saak te stel. Daarna word die getu i es opgeroep 

om getuienis af te 1@. Die partye en die getuies word nou onder 

kruisverhoor geneem en daar word gepoog om 'n erkentenis van 

skuld uit die beskuldigde te verkry. Daar word pl"obeer om 'n gebrek 

aan logika in die betoog van die beskuldigde (en sy getuies) 
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aan te dui en daardeur word hy en die aan~esiges op sy skuld 

gewys. Uiteindelik sal die beskuldigde gewoonlik erken dat hy 

skuldig is, en die uitspraak sal gelewer word. In gevalle waar 
1 n b o e t e op g e 1 e "' o rd ~ o f s k a de v e r go e di n g i n g e 1 d be ta al b a a r i s , 

sal die betaling daar in die hof ge~is word. lndien hy nie kan 

betaal nie, sal die skuldige by die voo1man (of kaptein) meet 

bly totdat sy linie die geld bymekaar gemaak heto Indien lyf

straf opgele word sal dit ter plaatse deur die stambode toegedien 

word. Wanneer die skadevergoeding in beeste betaalbaar is, kan 

daarvoor 'n dag of wat uitstel verleen word. 

Die volgende saak, wat by die Mbukushu deur 'n voorman in die 

teenwoordigh eid van die kaptein in die stamkantoor verhoor is, 

word vervolgens weergegee in 'n poging om die proses van die 

hofsaak en die struktuur van die redevoering bloat te l~.i) 

Die saak het betrekking op 'n geval waar die gesag en status 

van 'n voorman en die kaptein geminag is. Die beskuldigde (D ja 111 i) 

het 1 n seil aan 'n ander persoon (Hikira ) verkoop. Hy het 

daarvoor RB.DO g0 vra, maar slegs R6.00 gek1·y. 1oe die 'koper 

met verloop van tyd en na herhaalde versoeke nag nie die uit

staande R2.00 gegee het nie, gaan hy (in 'n besope toestand) 

na die voorman van die koper en efs die R2.00 by horn op. Toe 

die voo rman (K6na) weier, dreig die beskuldigde om horn aan te 

rand. Die beskuldigde gaan ddarop na die kaptein se kraal 

(omtrent honderd tree van voorman K6na s'nl, in dieselfde wyk, 

maar die is nie teenwoordig nie. Hy laster die kaptein in sy 

afwesigheid. Voorman K~na en die kaptein kla horn by sy eie 

.. voorman (Dominicus Thiyemol aan. 
--------

1) Om die hofprosedure van 1 n paar jaar gelede te vergelyk, kyk 
na die D.Phil-tesis van L.L. van Tonder oor die Mb ukushu: 
The Ha_lJ.bukushu of Oka.Y_~!.l.9.QJ.and pp. 184-19 2 

' - . 
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Die hofsaak verloop soos volg: 

Die gehoor kom die hofsaal binne; die mans gaan sit links in 

die saal en die vroue regs. Die stambode blaas op sy fluitjie en 

almal staan op. Die kaptein en die twee voormanne kom binne 

en gaan sit. Die aanwesiges neem plaas. Almal staan weer op 

vir die gebed. Daar word gebid: Die Here moet he.Ip dat hul-

l e m o o i p r a a t • V o o rm a n Ki 1 1 i an K 6 n a v e r· d u i de l i k d i e p r o s e d u re J 

waarsku die mense om te sit en te luister en nie kort-kort uit 

te loop nie. Hulle moet stilbly en mag nie vrae vra soos by die 

hofsake onder die boom nie. 

Voorman Dominicus roep voorman Kena op om voor die kaptein se 

tafel te kom staan. 

Dominicus: 

K6na 

Dominicus: 

· ·Kana 

· ·Donii nicus: 

'Kon a 

Dominicus: 

Het jy iets vir ons te se? 

Ja. 

Kan jy dit vir ons se? 

J a. 

Jy kan nou maar begin om vir ons te se alles wat 
jy gesien en gehoor het. 

Goed. Nadat die kaptein teruggekom het van Rundu 
af, want hulle was besig met die sitting ..• 

Praat mooi stadig en duide1ik. 

Eendag het Djami by my huis gekom, maar ek het nie 
geweet wat hy met Hikira gepraat het nie. Djami 
het begin om vir my te verduidelik wat Hikira ge
doen het, en hy het vii· my gese dat hy 'n seil by 

horn gekoop het vi r R8. Toe se ek vi r Djami: 
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· Don1i nicus: 

Doniin·icus: 

Kon a 

· ·Domin·; c us : 

· Getuie 

51. 

" H i k i r a i s n i e h i e r· n i e • D i e d a g w a n n e e r h y t e r u g -

kom, sal ek jou in kennis stel. 11 Djami het met 

sy vriend in my kraal gekom. Djami het nog vir 

my gese dat ek daardie geld vir horn moet gee, hy 

wil nie wag nie. Toe seek vir horn: 11 Jy kan 

gerus teruggaan huis toe. Ek sal alles regmaak.:1 

Maar Djami het nie geluister nie. Hy het vir my 

vuis geskud en gese: 11 Vandag sal ek vir jou slaan. 11 

Ek het gesien dat Djarni dronk is, daarom kon ek nie 

verder met horn praat nie; ek het net stilgebly en 

vir horn geluistero Daardie tyd het ek in my kraal 

gesit, en terwyl Ojami met my geraa s het, het een 

van die stambodes in my kraal ingekom. Hy het 

vi r D j am i g e v r a h o e k om h y vi r my w i l s 1 a an . D j am i 

het nie geluister ni e, en net aangegaan met sy 

storie en ges~: 11 Vandag sal ek vir hierdie voo rma n 

slaan!" Toe die stambode sien dat Djami nie wi l 

luister nie, het hy vir my gese om die kraal te ve r-

laat. Ek en die stambode het uit die kraal uitge-

gaano Dis al wat ek kan s~. 

Het jy met Djami gepraat daardie tyd wat hy geraas 
het? 

Nee, ek het nie met horn gepraat nie. Ek het net 
stilgeblyo 

Kan jy vir ons iemand wys wat daarby was? 

Ja, hier sit hyo '(Wys d·ie getuie uit; dit is die 

vrie nd wat saam ·met Djami in die kraal ing ek om het.) 

(Getu ie word na vore geroep.} 

Jy moet nou vir ons s§ wat jy gesien en geh oor het. 

Dit is waar dat Djami ver keerd gedoen het. Toe ons 

in d·ie kraal van die voo rman ingekom het, het ons 

die voo rman gekry waar hy op sy steel sit. Djami 

het 'n steel gevat en ek het op die grand gesit 

langs die pa'al. Djami het vi r die voorman gevra dat 
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·oominicus: 

· 'Getuie 

· ·oo·mini'cus: 

· ·oomi ni cu·s: 

Dcniinlcus: 

52. 

hy sy geld moet geeo Toe se die voorman: i:Hikira 

is nie hier nie, hy is weg. Het julle horn nie langs 

die pad gekry nie? 11 Toe s~ Djami: "Ek het Hikira 

by die hoofminister se winkel ontmoeto" Toe vra 

die voorman vi r Djami: "Toe jy horn ontmoet het, 

het jy nie met horn gepraat nie? 11 Toe se · Djami: 
11 Nee, ek het nie met horn gepraat nie. 11 En die voor-

man het toe vi r Djami gese: "Toe jy vi r Hi ki ra 

daar gekry het, was hy op pad Rundu toe. Jy moet 

nou kans gee. As Hi ki ra terug is, sal ek vra dat 

hy daardie R2 vir my gee. Dan kan jy dit by my 

kom kry. 11 Maar Djami het nie geluis t er nie en het 

aangehou dat die vcorrnan daardie geld moe t gee en 

gese: 11 As jy dit nie gee nie, sal ek vir jou 

slaan. Ek sal jou slaan, want julle voormanne 

hier in hierdie. gebied rnaak droog. 11 En toe se 

ek vi r Ojami: "Jy is vandag drank.. Los, kom 

ans gaan. · Staan op, laat ons gaan, want anders 

sal jou saak nie reggemaak word nic as jy vir die 

voorman kwaadmaak nieo 

Is jy klaar? 

Ja, ek is klaar. 

Soos ek gesien het wat jy ges@ het, stem jy saam 

met die voorman se woorde? 

Ja, ek stem saarn~ 

Jy moet nou sti lbly en mooi dink. As Djami 

klaar gepraat het, moet jy vir ans nog iets kan 

se wat jy miskien vergeet het. (Djami \'/Ord na vore 

ger oep.l 

Ewald, het jy gehoor wat die voorman hier gese het? 

J a. 
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· ·oominicus: 

· ·oj arni 

·oominicus: 

·ojami 

· ·oomini'cus :· 

· Ojami · 

5 3. 

Het jy gehoor wat die getuie ges~ het? 

Ja, ek het gehoor. 

Kan jy s try? 

Ek kan nie stry nie, maar gee my ook 'n bietjie 
kans om iets te se. 

Kan jy vir my s~ van iets wat jy gehoor het van 

wat die voo rman en die getuie ges§ het wat nie 
waar is nie? 

Ek het gegaan tot in die kraal van die voorman, en 
vir die voorman gevra of ek nou my R2 kan kry. Ek 

het vir ham ges~ dat toe ek vir Hikira ontmoet het, 
ek horn gevra het om my R2 te gee. Toe se Hikira 
dat hy nie op daardie oomblik geld het nie. Toe 
seek vir Hikira.: "As jy nie geld het nie, kan 
jy rnaar gaa.n. Maar, asseblief, die dag as jy geld 
k r y , mo e t j y d a a rd i e R 2 v i r my b r i n g . 11 T o e e k 

u i t d i e w i n k e 1 u ·j t g e g a a n h e t , h e t H i k i r a a g t e r rr.y 

a a n g e k om e n g e s e : 11 H o e k om h e t ,j y v i r my s o i e ts 
gevr a ?n Toe s~ ek vi r horn: "Ek het net vi r jou 
gewa~rsku dat jy nie moet vergeet nie. En nou dat 
ek sien dat jy nie vergeet het nie, 1os ek 
die saak. 11 Hikira het nie geluister wat ek vir 

horn gese het nie. Hy het kwaad begin word en 
ges~ dat hy vi r my sal doodmaak, Daardi e tyd 
wat Hikira vir n1y so iets gese het, was ek bietjie 
kwaad, maar tog het ek nie vir horn 'n woord gese 
nie, ek het net weggegaano Daarv andaan het ek d~rek 

na die voorman se kraal gegaan en die storie vir 
horn vertel. Die voorman het toe vir my gevra om 
daar tc sit en 111ag, hy sal sy kinders sti..ur om vir 
Hikira 5y sy huis te gaan roep. Ek het da ar in 
die voorman se kraal gesit en wag, maar Hikira 

het nie opgedaag nie . Die voorman het vir my ge 
s~ dat Hikira seker weg is; e k moet t eruggaan 
huis toe en di' e volgende dag vroeg ter ugkom . Toe 
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seek vir die voorman ek sal nie teruggaan sender 

my geld nie. Toes~ die voorman dat as dit so is, 
moet ek maar self die man gaan soek . Maar dit 
was t e mo e i 1 i k vi r my om di e ma n t e g a an s o e k , 

want ek het geweet dat as ek horn volg, gaan ons 

baklei . Toe het ek sommer teruggegaan huis 
toe. Die volgende dag het ek weer by die voor -

man se huis gekom. Toe s~ die voorman vir my 

dat Hikira weg is Rundu toe. Toe ek dit hoar, 
het ek baie kwaad geword, want baie keer het die 

voorman my belowe dat ek na horn toe kan kom, maar as 

ek daar kom, se hy Hikira is \'leg. Toe ek so ge
praat het, se die vo 0rman vir my: "Jy i s ook 
net so koppi g socs jou pa." Toe word ek h:aad 
en wys vir dfe voorman met die vuis dat ek horn 
sal slaan. Dit is waar; ek het so gepraat. 

· · Ka:E_:E.e~n Dimb are aan 'die· ge·tuie: 

Toe julle daar was, het jy gesien dat die voorman 
kwaad geword en woo r de gebruik het wat vir Dja mi 
kan seermaak? 

£:~J! Nee, die voo;~man h.et niks gepraat wat vir Djami 

kon seermaak nie. Hy het net mooi met horn gepra a t. 

· oo~in. itU~ : Van dit wat die voorman en die getuie gepraat het, is 
daar iets wat nie waar is nie? 

Nee, alles is waar. 

· · D c m in i c u s ·a a n d i' e · .9. e t Li i' e : 

·Getuie 

Tussen die twee, die voorman en Djami, wie het iets 
ges~ wat nie waar is nie? 

Dit is Djamf wat ges~ het dat die voorman vir horn 

kwaad was, rnaar die voorman was nie vir horn kwaad 
nie. 

· ·Kapte'"!_.n ·aa:n Dj ami: 

Weet jy daarvan dat jy ook by my huis was en bier 
op skuld gevra het en toe my dogter weier om te 

,. 
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Dj ami 

Ge tu i e 

· Domi'ni'cLis: 

Dj ami 

Domini c us : 

·os ami 

·oomi n i cus: 

· ·osami 

55. 

gee, s~ jy: 11 Ek sal nog eendag vir jou pa kom 
slaan? 11 

Dit is waar, ek het so gema ak. 

Ek stem ook saam, Ons het so gemaako Ons was by 
die kaptein se kraal gewees en ons het bietjie vir 
'n lang tyd daar gesito Shatjeko het vir ens mie-

' lies gebring om te eeta Toe het my vriend opgestaan 
en vir die dogter van die kaptein gese: 11 Ek kan 
jou pa slaano 11 Die dogter van die kaptein het toe 
kwaad geword en ges e: 11 Hoe kan jy my pa so koggel, 

terwyl jou ma nie vir my pa grootgemaak het nie? 
Het my pa eendag vir jou ouers gaan kuier, en het 
jou ouers miskien vir horn so baie kos gegee dat jy 
nou daaroor ontevrede voel? 11 Ek dink dat d·it die 
enigste woorde was wat die kaptein se dogter 
kwaadgemaak heto 

Djarni, wi 1 jy nou verder praat, of stern jy saam met 
die getuie? 

Ek stem nie saam nie. Toe ek daar by die kaptei n 7 
s e k r a a 1 k om , h e t e k 1 0 c by Ka t j ·i re ( d i e k a p t e i n s e .. 
dogter) gevrao Ek het nie bier op skuld gevra nie. 

Djami, Djami, Djami - ek wil nie he dat jy vir ens 
lang stories vertel nie. Ek \vil net weet - dit wat 
die getuie nou flier vir ons gese hets is dit waar, 
of is dit nie waar nie? 

Dit was so geweeso 

Jy se dat alles so plaasgevind heto Hoe dink 
jy nou? Is jy skuldig, of is jy onskuldig? 

Ek weet dat alles so gebeur het, rnaar die rede hoekom 
die mense vir my kwaad geword het daar by die kaptein , 
is omdat hulle gehoor het hoe e k met die vocrman 
geraas het, want toe ek by die kaptein se kraal 
gekorn het, het ek 'n man daar gekry wat gese het: 
11 Dit is die man wat met die voorman rusie gemaak 
heto" Ek dink dit is hoekom die mense ontevrede was. 
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Dorni ni cl.is: 

·DJ a mi 

·oomi"n i c us : 

· ·ojami 

Ojami 

Dom ·i n i cus: 

· ·oJami 

56. 

I n di e b e g i n he t di e g e tu i e vi r di e v o o r ma n g e tu i g 
en die tweede keer het hy vir die kaptein getuig . 
Stem jy saam met alles wat die getuie hier ges~ 

het? 

Ek stem saamo 

Jy het nou saamgestem dat a11es so gebeur het? 

Ja, omdat. ek dronk 'v't'aS, het ek so iets gedoen. 

As iemand dra nk is en jy wat nugter is, sien horn 
dat hy iets snaaks doen; kan jy horn keer, of kan 
jy horn nie keer nie? 

Ek kan horn keer. 

Hie van jul1e nou: jy, die voorman, ofdie kaptein, 
het die fout begaan? 

Dit is ek. 

(Dominicus vra hierop elke persoon in die hofsaal individueel 
of hulle saamstem dat Djami verkeerd gedoen het, waarop elk
een instemmend 1ntwoordo) 

Dj ami 

· ·ojami 

D onii n i cu s : 

·oomi;-; i cus: 

· ·oJam i 

Erken jy jou fout? 

Ek erken dito 

Wat het die voorman vir jou ges~? 

Die voorman het 'vir my gese: "Jy moet teruggaan 
h u i s toe , e k s a 1 a 1 l es re gm a a k • 11 

Het die voorman dan verkeerd gedoen? 

Ne e , h y h e t n i e v e r k e e r d g e do e n n i e , h y \'Ja s re g o 

Het jy gehoor wat die getuie hier ges~ het: Hy 
het ges~ dat die voorman nie met jou skoor gesoek 
het nie; hy het stilgebly. Kan jy stry. 

Die voorman het nie met my gelol nie. 
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Kaptei_n Dimbare aan di e getuie: 

·Getuie 

Kaptein 

Get ui e 

· Ge·t ui e 

Wat het ek vir Djami sleg gedoen dat hy my so kom 

k o g g e 1 i n m.v h u i s ? 

Niks nie. 

Is Ojami jou familie of nie? 

Hy is my familieo (Getuie is die broer van beskuldi g-

de se pa.) 

Ashy nie jou familie was nie, sou jy dieselfde 

gepraat het? 

Ja~ ek sou di t ges g het, al was dit nie my familie 

nie. 

Kaptein aan Djanii ·: · 

Dominicus 

Dj ami 

· ·Domini"cus 

·Di ami 

·· oominicus 

Dj a· ~J_ 

Dominicus 

Jy het alles gehoor wat hier gese is, en dit i s 

jou eie familie wat hier getuig heto Hoe dink 

jy nou? Is dit l e uens wat hy gepraat het~ of is 

dit die waarheid? 

Dit is die waarheid. 

Jy hoef nie kwaad te word dat ons vir jou so onder 

vra nie, wantons wil die waa~heid weet. 

Nee ek sa.l nie kwaad word n·ie, maar soos ek gese 

het, ek was dronk, daarom het ek so iets gedoen . 

Het die man wat jou seil gevat het al vir jou die 
geld gegee? 

Hy het nie. 

Nou kyk, as ek nou hier voor die kaptein se dat 

die man wat jou seil gevat het nie daardie geld 

vir jou hoef te gee nie, maar jy moet geld vir die 

voorman en die kaptein betaal, sal jy tevrede 

wees? 

Nee, ek sal nie tevrede wees nie. 

Wat kon jy gedoen het om jou geld terug te kry? 
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Dj"ami 

·oominicus 

· ·ojami 

5 8. 

Ek sou geluister het wat die voorman vir my gese 
he t. 

Jy het reg gepraat. Jy sou teruggegaan het na 

my wyk toe, en dan sou ek vir jou 'n briefie gegee 
het dat die voorman van hierdie omgewing jou saak 
k an re gm a a k. . He t j y n o g ·i e ts om t e s e ? 

Nee, dit is al wat ek kan seo 

· Kaptein Dimbare: · · 

Dominicus 

Dominicus, vonnis die man. 

Djami, jy het self alles gehoor, en alles is waar, 
jy het saamgestem daarmee. Die fout wat jy ge-
maak het, was om nie na my toe te kom en die saak 
te rapporteer nie. Ek kon jou 'n brief gegee het 
om vir hierdie voorman te bring en jou saak reg te 
maak. Maa r nou het jy ve rkeerd gedoen. Jy moe t 
daarvoor R30 betaalo Vir Hikira het ek nie vergeet 
nie. As jy horn sien, kom rapporteer jou saak by my. 
dan sal ons jou saak regmaak. 

·Ka[tein Diniba re: 

Ja, rapporteer so gou jy Hikira sien. 

Djami moes RlO skadevergoeding aan elk van die kaptein en 

voorman betaal, plus RlO boete aan die stamkas. Hikira is 'n 

week later deur die kaptein verhoor en moes R20 aan boete aan 

die stamkas betaal en Djami se R2 gee. 

Boete en skadevergoeding word vandag afgectwing deur of die skul

di ge persoon in die tronk by die stamkantoor op te sluit, ~f 

horn by die kaptein of voorman se kraal ~an te hou totdat sy linie 

die nodige geld of beeste bymekaar gemaak het. Vroee·r is 

vonnisse afgedwing deur die persoon se goed by sy kraal te gaan 

konfiskeer en die s'kadevergoeding en boete daaruit te verhaal. 
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Indien dit die beskuldigde aan besittings te kort skiet en sy 

linie help horn nie uit nie, sal hy vir 'n tydperk by die kaptein 

of voorman moet werk. 

Wat getuies betref, word hoors~-getuienis nie aanvaar nie, 

en 1 n getuie kan selfs -beboet word indien hy op grand van dinge 

wat hy gehoor het, getuienis afleo (Sien byvoorbeeld die saak 

van Shamutarifi vs. Rughuru kortliks weergegee opp. 147) 

Indien °n getuie weier om getuienis te lewer, kan hy 'n swaar 

boete opgele word. Dit is ook die geval met vals getuie nis. 

Bewysstukke soos 'n persoonlike stuk van die beskuldigde op die 

toneel van die daad, sal nie noodwendig lei tot sy skuldig

bevinding nie. 'n Hofsaak is 'n spel met woorde en in die be

paling van skuld speel dooie materi~le voorwerpe nie 1 n rol nie. 

Die~~~ (toordokter} sal wel in sommige sake deskundige 

getuienis lewer, maar vandag word daar al hoe minder van hulle 

gebruik gemaak in 'n hofsaak. Vroeer was die rol van die toor

dokter in die regsproses veel grotero By die Mbukushu is by

voorbeeld in gevalle waar moord gepleeg is, die hare, sweet en 

naels van die vermoorde bymekaar gemaak, met vet gemeng en deur 

di~ nganga besweer. Indien temand dan binne die volgende paar 

dae sterf, sou die mense weet dat dit die moordenaar wasol 

In gevalle van beweerde towery word daar egter nag dikwels 

van hulle gebruik gemaak. By die Kwangali en Mbunza word by-

v o o r b e e 1 d g e m a a k v a n di e· mw em b a- e n ma s om a - r i t u e e 1 o m 1 n to o rd e -

naar aan te wys. Sy al vyf stamme word ·mwade - medisyne ook 

hiervoor gebruik (sien verderaan). 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



60. 

As . 'n persoon sou versuim om by die hofsaak as getuie, aanklaer 

of besk.uldigde op te daag1 sal die saak uitgestel word tot 'n 

volgende keer, en sal di~ persoon beboet word voordat die saak 

kan aangaan. Dieselfde geld vir 'n drank getu1e, aanklaer of 

beskuldi.gde. 

Die howe van die kapteins, voorma nne en ondervoormanne ontleen 

hul bevoegdhede aan artikel 4 (11 van Proklamasie no. R348 van 

1967 soos gewysig deur Proklamasie R222 van 1969. Di.e 

proklamasie tref 'n onderskeid tussen siviele en kriminele 

sake, 'n onderskeid wat myns insiens gedwonge is, omdat die 

Kavango self nie hi.er 'n onders keid tref nie (VQl. p.1'18 

en verder vir 'n uiteensetti.ng hiervan.). 

Die prok.lamasie bepaal dat die partye wat betrokke is "Naturelle" 

moet wees en in die regsgebied van die hof woonagtig moet wees. 

Die aksie moet met ander woorde tussen"naturelle"ontstaan en is 

verder beper k tot misdade wat gepleeg is in 'n stamgebied. 

(Soos uiteengesit op p. 27 word hierdie voorskrif egter nie 

altyd i.n ag geneem nie.}. 

Die prok.lamasie bepaal verde.r dat misdrywe mi.sdaad ooreenkomstig 

tradisionele reg moet wees.(Dft skyn asof daar wel sprake is dat 

nuwe sak.e kan ontstaan as ge.volg van veranderde (modernel 

o llJ s t a n d i. g h e d e w a t n i e s e t e 1 i" n d i e t r a d i s i o n e 1 e r e g n i. e ( b v . 

'n ongeluk me.t 'n gewee.rJ_ en dat dfe tradisionele howe wel so 'n 

saak. kan verhoor). Daar word oak Bepaal dat die vonni.s ooreenko ms

tig · Bantoe.reg en -gebruik moet wees 1 maar dat geen straf wat die 
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dood~ verminking of ernstlge liggaamlike letsel meebring~ opgel§ 

mag word nie. Lyfstraf mag wel opgel§ word indien dit kragtens 

tradisionele gebruik is~ maar daar mag nie meer as ses houe 

toegedien word nie. 

Die volgende misdrywe mag nie kragtens artikel 4 verhoor word 

n i e; 

hoogverraad 

moord (die kaptein verhoor egter w~l moordsake nadat die 

pers.oon deur 'n blanke hof verhoor is indien die familie 

van die vermoorde 'n klag by horn aanhangig sou maak l 

verkragting (verkragtingsake word oak wel deur die kaptein 

verhoor } 

s.trafbare manslag 

openbare geweldpleging (in die geval van die saak tussen 

Thimende en Dimbindo het die Mbukushukaptein wel so 'n saak 

verhoor)_ 

rnisdrywe in verband met die handel in en besit van vuur

wapens ~ ammunisie of springstowwe. 

misdrywe ten opsigte van olanke persone (waaronder ontugsake} 

voorgegewe toordery (laasgenoemde maak egter 'n groat deel 

van die sake voor die kapteinshof uit) 

4. · ·Familiereq 

4. l 1nl e'i dend 

Die term 11 familiereg 11
, soos. di.tin die Romeins-Hollandse Reg 

gebruik word, kan nie ongekwalifiseerd op die inheemse reg 

van die Kavango van toepassing gemaak word nie, omdat die 
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sisteem van bloed- en aanverwante, en selfs 11 verwante 11 nie-

verwante soos naamgenote, so ve rski l van die funksie en struktuur 

van die 11 familie 11 in t~esterse terme . Daar is verskillende oor-

vleuelende verwantskapskategoriee en - groepe waarvan die indi 

widuele Kavango lid is. l) 

Di e e e r s t e v e rw a n ts k a p s gr o e p w a a r va n ' n p e rs o on 1 i d i s , i s di e 

nukle~re gesin; vader, moeder en kinders (hakadidhi ko/mit a ra 

(Mb.) lipata (Ge ., S.} ·~pa~ (Kw.) o2 ) Die gesin is die mees ele-

mentere, basiese en universele eenheid in die menslike same-

lewing. Daar is egter nie eenstemmigheid by antropoloe of 

dit wel die basiese en onreduseerbare verwantskapseenheid is 

nie, en of dit eerder die eenheid van moeder en kinders is 

Wat basl·es i·s. 3 ) V t d h. d. ·t t d oors an ers van ier ie u1 gangspun re eneer 

byvoorbeeld dat die poligame gesin,bestaande uit 'n man met 

twee of meer vroue en elkeen se kinders, opgedeel kan word in 

huiseenhede wat saamgestel is met 'n vrou met haar kinders. 

1) Vir 'n volled ige bespreking van die matriliniere sisteem 
in die Kavango, vgL JoPo van S. Bruwer 1966 Die Matri-

. ·1;n·fere Ord e i'n· ·okavangoland; .. L.L. van Tonder oor die __ _ 
'HDukushu inT!le RambUl<ushu of Okavanqo l and p. 87 e.v. 
en J . L. B o s c n o o r a1e S am b i u D f e S ~ am 6 i u van di e· Ok av an g ~ 
p. 127 e.v. 

2) Bruwer praat verkeerdelik hier van die 11 huteenheid 11 .(Sien 
Bruwer, J.P. van S. 1966 o o cito p. 112). Daar word later 
na die sogenaamde 11 huteenh.eid 11 lirap ~ (Geo, S.) ditete (Mb.) 
·erapa (Kv1.) verwys; di t bestaan egter slegs in geval van 1 n 
monoga me huwe li k uit dtese lfde persone as die nu kl~~re gesin. 
Dit is juis hierdie verskil tussen huteenhe id en gesin wa t 
duidelik tot uiting kom in ' n matrilini~r-geordende sosia1e 
sisteem waar elke moeder-kind eenheid in net so 'n groot mat e 
aan die linie gebonde is as aan die vader - man in die gesin. 

3 ) V g l o b v • Rob i n F o x l 9 6 7 ~ i n s hJ .H .... and Ma r r i a g e p • 3 7 e . v . 
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Hierdie verskynsel blyk duidelik uit die familiereg van die 

Kavangostamme in die lokale groepering van hierdie moeder-kinders 

eenhede in °n poligame huishouding, waar elke vrou met haar 

k i n de rs 1 n e i e a f s k o rt i n g ( di t e t e ( Mb • ) · 1 i' rap a ( G c o , S . )_ e r,a p a 

(Kwo)) in die kraal het, met eie slaap- en kookgeriewe, en waar 

elke vrou met haar kinders in 'n hoe mate outonoom en onafhanklik 

van die ander moeder-kinders eenheid of eenhede in die poligame 

gesin fungeer, terwyl die vader -ma n sekere verpligtinge teenoor 

elke moeder-kinders eenheid indiwidueel het. Die kinders behoort 

dan ook in die eerste plek aan die moeder en haar linie (liro/l .ikoro 

(Ge., So} ekoro/e'ii'mo (Kw.l dira (Mbo) alhoewel daar tans 'n 

neiging te bespeur is dat die matriliniere beginsel onder invloed 

van akkulturasie gewysig word en oorgaan in 'n (patriliniere) 

sosiale sisteem waarin die nukleere gesin 'n al hoe belangriker 

rol speel. 1 ) Vroeer was dit gebruiklik dat die kinders by die ont-

binding van die huwelikseenheid en die gesin saam met die 

moeder na haar mense gaan. Dit sou byvoorbeeld moontlik wees 

dat 'n ongehude moeder of 'n geskeide vrou met haar kinders by 

haar broer of vader sou kon inwoon, sonder eggenoot, sander 

dat daar ingrypende familieregtelike wysigings plaasvind. 2 ) 

Poligame huwelike kom heel dikwels by die Kavangostamme voor met 

die gevolglike totstandkoming van die poligame gesin. Die poligame 

gesin bestaan gewoonlik uit 'n man met twee vroue en hu11e kin-

de rs. Ge val le waar 'n man meer as twee vrouens het, is skaars. 

Ou kapteins het egter soms vier of meer vroue gehad. Dikwels ge-

11 Vir 'n algemene bespreking oor die verdwyning van matrilinier
geordende sosiale strukture in die w~reld, en die oorgang 
daarvan na meer-gefndiwidualiseerde gesinseenhede, -sien 
Gough i.n D.M. Schneider en K. Gough (redo) 1962 Matrilineal 

, 'K::i·n·s11·;--p po 631 e o v o 
21. V_gL in hi,erdie yerband Robi,n fox op. ci,t. p. 390 
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beur dit dat 'n man wat in Rundu werk, 'n vrou daar by horn in die 

B an to e w o o n g e b i e d h e t , t e rw y l 1 n a n de r e e n i n d i e s ta mg e b i e d 

agterbly om di e landerye te bewerk. Na 'n tyd ruil hy hulle om; 

sy Runduvrou na die stamgebied, en die ander vrou na Rundu. 

Elke vrou met haar ki nders het sekere regte en voorregte ten 

opsigte van die man. Elkeen het byvoorbeeld haar eie landerye, 

slaapplek en ewe veel aanspraak op seksuele aandag deur die man 

as dieander. Elke moeder-kinders eenheid besit hulle eie eiendom 

waaroor die ander faksie geen s~ het nie. Die een vrou het 

byvoorbeeld nie afdwingbare beheer of tugreg ten opsigte van die 

ander vrou(ens) se kinders in 'n poligame huishouding nie . Die 

eggenoot-vader is die skakel tussen die onderskeie moeder - kinders 

eenhede, en deur horn vorm die poligame gesin wel 'n gebonde 

sosiale eenheid. Hoewel die kinders van die onderskeie vrouens 

aan verskillende linies behoort, word die kinders almal as 

broers en susters beskou, met die familieregtelike gevolge, soos 

verbod op onderlinge huweliksluiting. Hulle is ook diko (Mb.) 

rudi (Ge., S., Kw.) (ons s'n}. 

Die volgende verwantskapseen~eid is die uitgebreide gesin of 

kraal ' (niuridi ·(Ge., S. l' ·em5o (Kw. 1 dighumbo (Mb.)) (hakadighumbo 

(Mb.} vakamLindi (Ge., S.} ·vane!J1bo (Kw.) (mense van die kraal l) 

wat verskillende ko mbinasies kan aanneem en verskillende verwante 

(en soms vreemdes) in dieselfde lokale eenheid groepeer. Kraal

samestellings kan as volg daar uitsien; 

patrilokaal-uitgebreide gesinne ('n man met sy vrouens, sy onge

troude ki nders, en sy getroude seuns met hul vrouens en 

k i n de rs).; 
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fraternaal-uitgebreide gesinne ('n paar broers met hul vrouens 

en kinders); 

viri - ovunkulokaal-uitgebreide gesinne ('n man en sy vrouens 

saam met sy suster(s} se seun(sl en hul vrouens en kinders); 

krale waarin broers met hulle vrou e ns en kinders sa am met 

hul susters en die se mans en kinders woon; 

matrilokaal - uitgebreide gesinne ('n man en vrou met hul 

getroude dogters en di e se mans en kinders}_; 

of kombinasies van bost aa nde. 

Aan die hoof van die kraal is 'n senior persoon wat sy posisie f._. 

deur opvolging of op grand van stigtersinisiatief verkry het, 

(m.a.w. 'n persoon wat sy eie kraal ge s tig het, of die vorige 

kraalhoof opgevolg het). Die kraalhoof beskik oa r 'n redelike 

mate van beheerreg oar die ondergeskikte person e in die kraal, 

veral wat informele beregting betref (sien p. 44 ). Die kraal 

as verwantskapseenheid is 'n belangrike familieregtelike entiteit 

wat die regslewe van die inwoners in 'n hoe mate beinvloed. 

(Hier word gedink aan die verbod op huwelikslu i ting tussen bloed

verwante, hoflikheidbepalings wat van toepassing i s ten opsigte 

van sekere verwante, moontlikhede vir vererwing en opvolging, ens . 

Daar is verder 'n sterker gevoel van samehorigheid tussen bloed

verwante, maar terselfdertyd word daar geg~o dat 'n persoon wat 

na aan jou staan beter in staat is om jou kwaad te doen deur middel / 

van toordery ). 

Buiten lokale groeperings is daar oak nog die matrilin~ ~re bloed

v e rw a n ts k a p s gr o e p e r i n g , o e re I< e n i n ' n 1 y n v a n a f ' n gem e en s k a p l i k e 
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oermoeder met vroulikes as voortdraers van die linie. Die 

matrilinie (dira (Mb.) liro/likoro (Ge., S.) ekoro (Kw.) is 

'n belangrike familieregtelike groepering in die lewe van elke 

stamlid. Veral wat die opvolging van statusposisie en die be-

sit van materiele goedere betref, is die matrilinie die oor

heersen de ve rwantskapsgr oeperin g. Lini~rc lidmaatskap speel 

oak 'n. belangrike rol in die reeling van huweli ke, beide in die 

sin van linie-eksog amie en in die beheer oor die huweliksl uiting van 

linielede met le de van ander linies.Linie-eksogamie werk byvoor

beeld sodan ig dat 'n huwelik tussen 'n man en die dogter van sy 

moeder se suster, verbode is. Huwelike tussen 'n man en die 

dogter van sy moedersbroer of van sy vadersbroer of -suster, is 

egter nie verbode nie omdat hulle, ten spyte van bio1ogiese 

bloedve r wantskap, nie tot die selfde linie behoort nie. Die 

linie is nie 'n wetenskaplik-biologiese bloedverwantskapsberekening 

nie d.w.s. biologiese bloedverwantskap in 'n lyn van manlike , 

verwante word buite rekening gelaat in die bepaling van linie-

1 i d ma a t s k a p. Hoewel die vader die naamge wer van sy kinders is, 

behoort die kinders tot die linie van die moeder, en het laasge

noemde linie , gewoonlik deur gesag van die moedersbroer, beheer 

oor die kinders. (Di t skyn as of die vader deesdae al hoe meer 

gesag oor sy kinders vestig, veral op opvoedkundige terrein, 

maar selfs oak op ekonomiese en materiele terrein deur byvoor-

beeld verantwoordelikheid te aanvaar vir vonnisse wat deur die 

hot opgele is, deur materiele goedere aan hulle tydens sy 

lewe te skenk, en selfs deur polisse tot hulle voordeel uit te 

neem.} Oor die algemeen is die 11 probleem 11 van 'n matriliniere 

afkomss is teem om afkomsberekening deur vroulikes te kombineer met 
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gesagsuitoefening deur die mans van die linie, (naamlik die broers 

en nie die eggenotes nie) ll 1 n situasie wat, waar patrilokale 

inwoning al hoe meer die algemene tendens raak, toenemende 

beheerprobleme verskaf. Daar is 'n neiging om gesagsuitoefening 

na die mans van 'n vreemde linie oor te skuif,naamlik die eggenoot 

van die moeder en die vader van die kinders. 'n Matriliniere 

afkomssisteem is een wat veel ingewikkelder is as d·ie patriliniere, 

maar wat, as dit in die praktyk werk, 1 n nuttige varieerbare 

sosiale affiliasie aan die indiwidu verskaf. 

Daar is egter 1 n verdere 11 verwantskapskategorie 11 waarrnee die in-

diwidu te doen het, naamlik die clans (genoem die diko (Mb.l 

· ·marudi (Kwo, Ge., S.), hoewel di ko/marudi ook ander betekeni s s e 

kan he)o Die clans was oorspronklik 'n uitbreiding van die ma-

trilini~re afkomsbeginsel; veronderstelde bloedverwantskap is 

vanaf een of ander mistieke voormoeder bereken sodat almal wat 

tot dieselfde clan behoort het, hulself as verwant beskou het. 

Die linies word vandag byvoorbeeld nog vernoem na een of ander 

moederclano Die linie waaruit die kaptein by die Mbukushu ge-

kies word, dra byvoorbeeld die naani hakanji'me, na aanleiding van 

di~ haka~jime-clan, di~ by die Kwangali en Mbunza die naarn ·vakwa

~i~ika, en di~ by die Sambiu en Gciriku het die naam ·vakWankdra. 

Hieruit lyk dit asof die kaptein uit 'n spesifieke clan gekies 

word, wat egter nie die geval is nie. Die betrokke linie is be-

palend vir opvolging. Aanduidings is gevind dat die clan wel 

11 Fox, R. ·op. cit .. pp. 111-121 
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vroeer 'n funksionele eenheid was (Vgl. Po 30 l wat familie

regtelike implikasies gehad het, veral wat betref 'n huweliks

verbod tussen lede van dieselfde clano Vandag het die clans in 

die Kavango egter weinig betekenis, behalwe dat el keen 'n eie 

naam dra, met 'n eie herofese verlede wat aan clanlede 'n gevoel 

van trots en selfrespe~ verskaf. By die Mbukushu is daar agt 

verskillende clans in die stam, naamlik die haka~ji ' me -c lan 

(hulle van die leeu}; die · haka~yatji (hulle van die buffel); 

die· h'ak·angondo (kopersmedel; die 'ha·kambara · (die werkers van die 

kapteinsl; die ·hakamvura (mense van die re~n); hakash egha 

(hulle van die sebra); · haka·ghembe (hulle van die poul; en 

hakthimu (hulle van die beestelo Tradisie wil dit he dat die 

· ha· ka·~Jime die leeujagters was, die ·hakanyatji die buffeljagters, 

die ·ha·ka·ngondo die mense wat wapens en ander goed uit koper gemaak 

h e t , d i e· · h aka m b ~ d i e o u k a p t e i n s b e d i e n h e t , d i e h a k am vu r a 

voorspoedig was wat re~n betref, die hakashegha mense wat so lekker 

s o o s • n s k op p e n de s e b r a d a n s , d i e· ha k a 9 h e· m b e me n s e w a t u i t d i e 

veld geleef het soos 'n pou, en di~ hakathimu die mense wat baie 

vee gehad het. Hierdie ou oorleweringe verskaf aan die lede 

van elke clan iets om mee te spog en het as sodanig 'n sosiaal-

psigologiese funksie, maar speel verder geen rol nie. 

By die Kwangali en Munza is daar nege clans, te wete die vakwa

. s· i p i k a ( h u 1 1 e v a n d i e w o 1 we )_ ; · · v a kw a n k o r a ( h u 1 l e v a n d i 2 

p a d d a s )_ ; · · v a kw a z o v u ( h u 1 l e v a n d i e o l i fa n t ) ; v a kw a n j i rn e ( h u l 1 e 

van die krokodil); ·va·kwanyatji (hulle van die buffelsl; 

v a kw an g ~ ( h u l l e van d i e be e s t e l ; · ·~a n z a· d i ( h u l l e v a n d i e 

val kl; en die ·va·kwarnbaghu (hulle van die spri nkane}. Die 
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Sambiu en Gciriku het ook nege clans naamlik die vakankora; 

vakafuma (die mense van die kapteins); vakandjadi (hulle van 

die reenvalk); vaka:ngo mbe; vak anjashi (hulle van die buffels); 

vakangondo (die koperdraers}; · Vakanyovu (die van die olifant); 

vakanyime; en vak' as· h ·i~ .(hulle van die eland). 

Sommige clans word as een beskou, soos dis hakamba:ra en die haka-

shegha; en die hakan~ndo en ha kanivlira by die Mbukushu; die 

v a k a ri k' o ~ e ri · v a k a f L1 ma ; ~ k a: n go me e n v a k a s h i p i k a ; · v a k an dj ad i e n 

vakari gori do by die Gciriku en Sambiu. Die meeste clans word 

na hulle 11 totem 11 vernoem, maar in die geval van die· _vakashipika 

(Geo, S.}' · vakw_~b.j_pi ~ (Kwol wat 11 knegte 11 beteken, is die "totem" 

by die Kwangali die wolf, en by die Gciriku en Sambiu die elan d . 1 ) 

'n Ingewikkelde, maar sosiaa1-funksionele aspek van verwantskap 

is die feit dat daar buiten die liniere verwantskapsgroep, 'n 

ego-gesentreerde verwantskapskategorie bestaan wat bloedverwan te 

aan beide vaders - en moederskant insluit, en wat ooreenstemming 

toon met die 11 f ami lie 11 soos dit in die ~Jesterse terme geken word. 

Hoewel die matrilinie die prim~re bloedverwantskapsisteem is, is 

bloedverwante aan vaderskant ook belangrik, met belangrike 

familieregtelike imp1ikasieso Hierdie 11 farnilie 11 word ook 

met die term · 11 di ·~udi 11 beskryfo 'n Mbukushu-segspersoon het 

dit so gestel: "Die ·dira van my pa, ashy verder gaan, word 

h y a 1 s w a k k e r , s w a k k e r , ma a r di e v a n my ma b 1 y n o g s t er k ·di r a . 11 

Die belang van die 11 familie 11 blyk byvoorbeeld uit die verwant-

ll Hierdie totemdier is nie sakraal soos by sommige stamme met 
totemisme nie. 
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skapsterminolo gie wat die broer en susters van die vader ook as 

11 vader" en "moede r 11 beskou. {Vader: tate; sy broers: · tate gona 

(Kw.o, G co , s. ) ,. ·ta:te ·ghana {Mb. l (klein vaderl; moeder: nane 

{ G c. , s 0 ' 
Kw. l, nawe {Mb.)_; -- vade r se susters: nane gdna 

{ G c. , s . ' Kw. ) , · n· a:v1 e· _ · g h·a n a ( Mh.). (kle i n moeder), en die pa se 

brae r se kinders as b roe r en suster. 

4.2 Vdofhuwelikse ·verhoUdin g tuss~n die g~sl~~te 

'n Belangrike gebruik wat in die verband genoem moet word, is 

die sogenaamde ·mas has ha jugho- (Mb.} niantambo-(Gc., S. , Kw. )spel 

tussen seuns en meisies, en die implikasies vir voorhuwelikse 

geslagsomgang wat daaraan verbonde is. 

Tradisioneel is daar van alle jongmans en geslags-onryp meisies 

verwag om aan hierdie spel de~l .te neem, en ouers het hul kin 

ders aangemoedig om hul seksuele kennis op die manier te ver-

breed. {Vandag word die spel in sy tradisionele vorm egter 

nie so dikwels gespeel nie, veral as gevolg van teenkanting 

deur sendel i nge en sendi ng-on~erwysers 1 · Die ·mashasha jugho/ 

·mantambo is 'n tipe van huis-huis speletjie waarin die seuns 

hul vernuf in jag, en die meisies hulle s'n in veldkosins ameling 

en hui shoudelike take moet bewys. Die spel word afgesluit met 
r,.) c- () IA_..!:< 

u geslagsomgang tussen pare in speel-hutjies. Klein seuntjies 

is wolwe, hane, perde, hon de, ens. Hoewel kinderverlowing 

dikwels voorkom en alreeds-verloofde persone dus by die spel 

betrokk e kan wees, kan 'n persoon nie sy of haar verloofde kwalik 

neem vir deelname nie. Dit is in der waarheid juis as onwenslik 

beskou as 'n verloofde paartjie as man-en-vrou paar in so 'n spel 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



71. 

optree, omdat dit tot gevolg sal he dat die verloofdes alreeds 

voor die troue aan mekaar gewoond raak, en die huwelik dan nie 

meer 'n verrassend-nuwe aangeleentheid is nie. 

As gevolg van hierdie spel is dit byna ondenkbaar dat 'n persoon 

voor sy huwelik nag nie geslagsgemeenskap gehad het nie. ' n aspek 

wat bepaalde regsimplikasies het, soos die onmoontlikheid van 

'n seduksiesaak, of die eis van skadevergoeding vir ontmaagding. 

'n Verlowing kan nie op grand van hierdie 11 owerspel 11 opgese word 

nieo 

4.3 · v~f~istes Vir di~ tdtstahdko~in~ va~ di~ hu~~lik 

Daar is verskillende vereistes vir die totstandkoming van 'n 

regsgeldige tradisionele huweliko Hierdie vereistes sluit in; 

indiwiduele vereistes ten opsigte van die man en die meisie 

tussen wie die huwelik gesluit word; toestemmingsvereistes 

van die partye wat betrokke is; keusevereist5 ten opsigte van ver

bode en aanbevole huwelike, wat .hoofsaaklik gereguleer word 

deur die verwantskapsisteem; s.os ·iale resiprositeitsvereistes 

soos hoflikheidsbesoeke en dienslewering; asook seremoni~le 

vereistes soos verlowing en vereistes waarin die huweliksritueel 

self moet voldoen. 

In die bespreking van die huwelik oar die algemeen word kerk

like en 11 Westerse 11 huwelike buite rekening gelaat, alhoewel 

heelwat huwelike in die Kavango reeds kerklik gesluit word. 
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Eerstens het ons in die bepaling van die regsgeldigheid van die 

tradisionele huwelik te doen met 11 indiwiduele vereistes 11 waaraan 

die man en meisie meet voldoen. Hoewel daar geen vasgestelde 

ouderdomsbeperking op die reg om 'n huwelik aan te gaan, is nie, 

word daar verwag dat beide die man en die meisie alreeds geslags-

rypheid moes bereik het. Laasgenoemde aspek is belangrik 

omdat kinderverlowing algemeen in die huweliksreg voorkom~ en 

'n paartjie reeds lank voor geslagsrypheid vir mekaar bestem 

is. Dit was vroe~r gebruiklik dat meisies in die huwelik tree 

feitlik onmiddellik na hul eerste menstruasie. Vandag trou 

meisies oor die algemeen later, vera1 as gevolg van die feit dat 

hulle dikwels nog skoolgaan na bereiking van geslagsrypheid. 

Die inisiasieseremonie vir meisies (etembu, (Kw., Ge., S.). fi 
. . . . . ·kv. \,_.,,.,,~Al~ 
lftembu (Mb.).)is belangrik vir die erkenning van geslagsrypheid 

en vir di"e gevolglike reg om te trou. Hierdie seremonie word 

uitgevoer na die eerste menstruasie, en behels breedweg 'n paar 

weke van afsondering waartydens sekere simboliese en rituele 

handelinge ten opsigte van die meisie deur die ouer vroue uit-

gevoer word en waarin veral die ouma van die meisie 'n belang-

rike rol speel. N~ afloop van die inisiasietydperk staan dit 

die meisie vry om in die huwelik te tree, en in gevalle waar sy 

alreeds verloof is, sal die huwelik kort hierna voltrek word. 

By die Kwangali en Mbunza het daar vroe~r 'n verdere seremo-

nie, die rufuko,. by die kaptein se kraal plaasgevind waartydens 

die ongetroude hubare meisies gedans het terwyl daar beeste 

geslag en feesgevier is. Daarna het die wat verloof was gewoon-

lik in die huwelik getree. 
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Dit was van groot belang dat 'n meisie eers die inisiasie

seremonie moes deurgaan voordat sy trou. By die Kwangali \ byvoor

beeld word 'n meisie wat swanger geword het voordat sy die 

inisiasieseremonie · c~t~mbul deurgegaan het, met ander wo orde 

haar bloedvloeiing geheim gehou het, 'n sijowo en ~~enze ge

noem en het sy geen regte meer by haar linie . nie. Haar kinders 

loop gevaar om deur 1 n bonatuurlike siekte aangetas te word. 

Hoewel daar ook vroeer 'n soort inisiasieseremonie ten opsigte 

van die seuns uitgevoer is, word hierdie gebruik deesdae nie 

meer toegepas nie, en 'n seun word as hubaar beskou sodra hy 

seksueer, met ander woorde na sy eerste saadstorting. Ofskoon 

geslagsrypheid alleen 5epalend is vir die reg om 'n huwelik te 

sluit, is daar tog 'n verdere sosiale sanksie op die man, 

naamlik dat hy in staat moet wees om genoegsaam vir sy vrou en 

kinders in die huwelik te sorg. 'n Seun sou byvoorbeeld 

moeilik 'n huwelik kan sluit en op skoal bly sit, en dan verwag 

dat iemand anders vir horn en sy vrou moet sorg. 

Maagdelikheid is nie 1 n verei~te of aanbeveling vir 'n huwelik 

nie, hoewel daar tog 'n sosiale afkeer is teen 'n te "los" meisie 

w at open 1 i k met v e rs k e i e mans ro n d f 1 an k e e r . Di t i s by n a on den k -

baar dat 'n meisie nie voorhuwelikse geslagsorngang gehad het nie. 

Vrugbaarheid is 1 n baie belangrike faktor in die huweJik en 

huwelike kan op grond van onvrugbaarheid ontbind word. Dit kom 

voor asof onvrugbaarheidsdeterminante soos impotensie en sterili

teit nie faktore is wat 'n huwelik onregmatig maak nie.(Daar is 
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voorbeelde van huwelike gevind wat bly voortbestaan het ondanks 

die onvrugbaarheid van een van die egmaats), maar dat hierdie 

faktore wel tot die ontbinding van die . huwelik aanleiding kan gee. 

'n Kranksinnige of blinde persoon of 'n albino mag nie 'n huw elik 

s l u i t n i e. Wat a 1 bi nos bet re f, was di t tr ad i s i one e 1 vi r h u 1 1 e 

verbode om 'n huwelik te sluit of om geslagsgemeenskap te h~. 

Vandag bestaan die moontlikheid wel dat hulle 'n kerklike huwelik 

kan sluit, maar die tradisionele beperking in die verband is so 

sterk. dat dit moeilik sal ge.beur. 

Omdat dit belangrik is dat 'n man vir sy vrou en kinders moet kan 

s. o r g , s a l ' n e r g g e b re k l i k e ma n n i e ma k 1 i k to e s t e mm i n g k r y om 

te trou nie, beh a lwe waar fiy wel op een of ander manier brood 

vir sy gesin kan wen ten spyte van sy geb r ek. 

Wat die toestemmingsvereiste betref is dit belangrik dat die 

huwelik nie bloot net 'n verbintenis tussen 'n man en 'n vrou is 

nie. Die huwelik is 'n kommunale aangeleentheid; 'n kontrak tussen 

twee omvattende partye, te wete ' die verwante van die man en die 

van die vrou, en waarvolgens elke groep sekere regte en verplig

tinge teenoor mekaar het. 

Dit is veral in die sluiting van 'n huwelik dat die versk"illende 

oorvleulende verwantskapskategorie~ sterk na vore kom. Die 

huwelik is naamlik 'n saak nie net tussen die onderskeie ouers 

van die man en die meisie nie, maar ook tussen hul onderskeie 

linies. Veral vroe~r was die toestemming van beide hierdie groepe 
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ouerpaar hul to estemmi ng tot die hu we li k sou verleen maar die 

l i n i e d i t s o u w e i e r , s o u d a a r d i e. h u w e l i k mo e i l i k g e s 1 u i t k o n 

word o Die toestemm ing van die l i nie was belangrik omdat die 

huwelik juis di~ verbintenis was om die linie voort te plant, en 

met die oog daarop was dit nodig om 'n geslaagde verhouding tus

sen die biologiese voortplanting van die linie de ur die vrou, en 

gesagsuitoefening oor die linie deur 'n 11 vreemde 11 man daar te 

stel. Ho ewe l die funksionele rol van die linie as eenheid in 

die toestemmingsvereis te s vir huweliksluiting 'n veel mindere 

rol speel, kan die belang daarvan nog in die huweliksonderhande

linge bespeur word. 

Wanneer die jongmeisie deur die man gevra wod om met horn te trou, 

sal sy nie direk na haar ouers gaan om hulle toestemming te ve r

kry nie, maar eers na haar linie, byvoorbeeld na haar ma se moeder 

of na haar moedersbroer. Die linie sal dan die ouers in di~ 

verband nader: "Sy is 'n nietjie bang vir die· hakadidhiko, 

(gesinl hulle is soos baie belangrike mense vir haar. Daarom 

gaan s.y eers na die dira (matri.linie) toe en vertel daar die 

storieo Die mense van daardie ·dira sal dan na die ouers toe 

kom. 11 {Mbukushusegspersoonl 

Vanda~ is die toestemming van die linie nie meer 1 n absolute ver

eiste vir regsgeldigheid nie. Hoewel die toestemming van die man 

se ouers ook nie meer noodsaaklik is nie, en 'n jongman op eie 

inisiatief 1 n huwelik kan sluit, bly die toestemming van die mei

sie se ouers nog altyd belangrik, en 'n huwelik wat sander hul 
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toestemming aangeg aan word, is nie regsge ldig nie en kan aan

leiding gee tot 1 n geregtelike aksie teen die jongman vir abduk

sieo Indien die meisie nie meer 1 n vader het nie, is die toe

stemming van die linie egter nog altyd essensieel en kan die 

linie, gewoonlik deur middel van die moeders5ro er, 'n eis om 

skadevergoeding teen die jongman instel. (Vergelyk in h·ierd i e 

verband di e geval Kampungu teen Kavura weergegee in die. byl ae). 

Dit lyk asof toestemming deur die meisie se vader of voog nie 

ligtelik weerhou kan word indien die paartjie vasbeslote is om 

te trou nie. Dit is egter 5elangrik dat die jongman die meisie 

se ouers ten minste om die nodige toestemming n ~ der . 1 n Jongman 

sal byvoorbeeld die eerste keer vir abduksie gevonnis word, maar 

indien hy die meisie vir 'n tweede maal sender haar ouers se 

toestemming wegneem, sal die hof die huwelik erken omdat dit vir 

die ouers duidelik moes gewees het dat die paartjie vasbeslote is 

om te trou, ten spyte van hulle we i ering om toestemming te ver

leen. 

D a a r i s. o o k ' n a an t a 1 k e us e v e r-e i s t es t e n ops i gt e v a n v e. r b o de e n 

aanbevole huwelike wat huweliksluiting reguleero Hierdie keuse-

vereistes is enersyds gemik op die 6eheer van bloedskande in die 

linie, en andersyds op die bestendiging v~n goe i e verhoudinge 

tussen reeds-geskakelde ve.rw a nte en dus op die stabiel~ voort-

setting van die matrilinie. Dit is· egter belangrik . om in gedagte 

te hou dat, hoewel daar keusevereistes bestaan, hulle slegs aan

bevelings vir gedrag is, en nie a6soluut-afdwingbare re~ls nie, 
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eerste graad, nl. broers en susters of ouers en kinders. 

Saver dit verbode huwelike betref, is dit in die eerste pl ek on

denkbaar dat 'n man met sy susters in die huwelik kan tree, of hulle 

.ooka 1 sy regte susters of die kfnders van die ander vrou van 

sy pa in 'n poligame huishouding is. Net soos 'n geslagsverhou

ding met jou eie moeder of met jou pa se ander vrou, is dit 'n 

hoogs afkeurenswaard ·i ge daad en bloedskande met die persone 

tot verbanning uit die stamgebied lei. Dit is oak verbode om met 

die kinders van jou pa se ander vrou in die huwelik te tree, 

selfs al is hulle nie die biologiese kinders van jou vader nie, 

soos byvoorbeeld kinders uit haar vorige huwelik. 

Behalwe hierdie eerste streng afdwingbare keusevereistes geld 

daar ander eksogame b~ginsels waaraan die ~de behoort te vol -

doe n , ma a r w a a r v an d i e o o rt re d i n g n i e l e i to t o n re g ma ti, g h e i d 

van die huwelik nie. Daar i's eerstens 'n verbod ten opsigte 

van die huwelisluiting van twee lede van dieselfde linie. Die 

omvang van die matrilinie word - bepaal deur 'n aanduibare bloed

verwantskapskakeling met 'n gemeenskaplike voormoeder in die 

matriliniere afkomslyn i tot by die· dira ghana (Mb.): liro ·ghana 

(Ge., S.}' ·e·zimo lyn·on' a/ek·~~kb;~ (Kw.) of groeipunt van die linie. 1} 

Die huwelik van 'n man met sy pa se susters, met sy bro~r se 

dogters of met sy vadersbroer se dogters is ook verbode. ofskoon 

l)_ Vergelyk p. 105 
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so 'n huwelik n~ teenkanting wel erken wordo Ten opsigte van 

'n. huwelik tussen paralelle neefs en niggies aan vaderskant, word 

daar ges~: 11 Jou pa se broers is jou pa en die kind van jou pa se 

broer is jou broer of suster, daarom mag jy nie trou nie. 11 

Daar geld geen eksogamie ten opsigte van lede van dieselfde 

clan nie en clanlede kan onderling in die huwelik treeo 

Skematies voorgestel sien die eksogame keusesisteem soos volg 

daaruit: (Persone met wie huwelike verbode is, word in swart 

aangeduf.l 

L- -l:J.L -0 

~ T 

B u i t e n d i e v e r b o d tu s s e n s e k e re p e rs on e i n di. e v e rw a n t s k a p s -

netwerk, word dit vir 'n Kavango as onwenslik beskou om met 'n 

persoon in die huwelik te tree wat nie lid is van een van die 

vyf Kavangostamme nieo So 5yvoor5eeld sal die huwelik tussen 

'n Kavango en 'n Mbundu of Nyemba uft Angola, sosiaal moeilik 

aanvaar word. 
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Huwelike met Boesmans is uiters ongewens en omdat afkomsbere

kEning matrilinf~r is, sal di.e Rinders van 'n. man by 'n Boesman

vrou dus geen linielidmaatskap en geen status h~ nie. 

Voorkeurhu~elike het ln die tradisionele sosiale ~isteem 'n 

belangri:ke rol gespeel. ln die sosi'ale sisteeJTJ is daar 'n. 

uitge5reide sisteem van wedersydse regte en verpligtinge, 

aangedui deur 'n verwikkelde terminologieo In die tradisionele 

samelewing, gekenmerk deur harde omgewingsomstandighede, was dit 

nodig dat mense in groat getalle konsentreer om probleme die 

hoof te. bied. 'n Uitbreidtng van die verwantskapsgroep as 

korporatiewe en residensiele eenheid was dus gewens, en hierin 

het die v6ortdurende skakeling van reedsbetrokke verwantskaps

kategoriee 'n funksionele rol gespeel. In hierdie verband het 

huwelike tussen kruis neefs en niggies voorkeur geniet. Omdat 

afkomsberekening matrilini~r is, behoort die dogter van 'n man 

se moedersbroer, of van sy vadersuster, nie aan sy eie matrili-

nie nie, en linie-eksogamie geld dus nie. Skakeling vind tussen 

lede van verwantskapsk.ategortee plaas· wat al reeds in 'n sosiale 

verhouding tot mekaar staan. , ln die geval van 'n kruis neef- en 

niggiehuwelik tussen 'n man en sy moedersbroer se dogter le 

'n. verdere voordeel daarin dat rnateriele goedere avunkul~r 

oorgeerf word, en dat 'n man se eie dogter materie~l bevoorreg 

word indien sy met haar vader se susterskind in die huwelik tree. 

In s o ' n g e v a 1 s a l di e j o n g man o o k. n i e d i e n s h o e f t e 1 ewe r a a n 

die vader van sy vrou nie, omdat ditsy oom is. Hierdie huwelik, 

naamlik di~ van 'n man met sy moedersbroer se ktnd (genoem sy 
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·th'.fro ·(Mb.t ·s·hi"ro (Ge., S.t s·i'pwa (Kw.l, is dan ook die hoogste 

vorm van voorkeurhuwelik. Daar word egter gelet op die per-

soonlikheid van die meisie voordat skakeling plaasvind. Volgens 

'n Mbukushusegspersoon: "As hulle daardie ·thiro gesien h.et dat 

sy goed is, dan kan hulle daardte jongman verplfg om met daardie 

thiro te trou, maar as sy sleg is, sal hulle nie. Hulle kan nie 

sien dat so 1 ~ diko (familiel van ~ulle verlore gaan nie. Hulle 

moet horn behou. Uit haar sal daar goeie mense uitkom. As sy 

sleg is, mag die mannetjie nie verplig word om met haar te trou 

nie." Dit kom voor as.of egskefdi:ng bykans onmoontlik is in 

g e v a 11 e w a a r 1 n man met s y ·th i' r-o get r o u d i s • Hoe"' e l d a a r h i e rd i e 

stelsel van voorkeurhu we like bestaan, is dit nie so afdwingbaar 

dat 'n bestaande huweliksver5intenis opges~ behoort te word ten 

gunste van 'n. voorkeur-egmaat nie. 

Verdere fakto r e wat die regsgeldigheid van die tradisionele hu

welik bepaal, h~t te doen met sosiale resiprositeitsvereistes 

soos hoflikheidsbesoeke, die gee van geskenke en dienslewering 

aan die bruid se ouers. Hierdie vereiste het as primere doel 

die bepaling en bewys van sosiale aanvaarbaarheid van die partye 

ten opsigte van mekaar. Wedersydse besoeke tussen die onderskeie 

ouerpare, en van die man by sy s~oonouers en die meisie by hare, 

is belangrlk vir goeie verhoudinge tussen die partye. Onwillig

heid van byvoorbeeld die man irn sy skoonouers te besoek, sal dut 

op sy kwade trou en die oue rs van die meisie sal nie hul toestem-

ming vir die huwelik in so 1 n geval maklik gee nie. Di-ens leweri ng 

deur die man aan die ouers van sy aanstaande bruid was vroeer 

baie belangrik vir die oepaling van sy vermoe om vir die meisie 

te sorg. In gevalle van kinderverlowing het die man voor sy troue 
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vir 'n. jaar of twee vir sy skoonouers gewerk sodat hulle horn kon 

deurkyk, en hy terselfdertyd sy verloofde. Gewoonlik is daar ook 

van 'n jong paart jie verwag om tot en met die geboorte van hul 

eerste kind matrilokaa1 in te woon sodat die skoon ouers beheer 

gehad het oo r hu1 skoonseun, en hy hulle maklik kon bereik met 

klagtes in verband met hulle dogter/sy vrou. In gevalle waar- die 

verlowingstydper k kort is, sal die manna die hu we liks1uiting 

diens lewer, en hulle kan in geval van onbevredigende diens weier 

om hulle dogter te laa t gaan, of so nie 1 n l anger dienstydp erk 

eis. Vandag speel dienslewe.ri.ng egter nie meer so 1 n groat ro l 

in die sosiale verhoud inge wat by die huwelik betrokke is nie, 

hoewel gevalle van dienslewering nog voorkom. 

Seremoni~le vereistes vir die regsgeldigheid van 'n huwelik 

sluit in 'n verlowingstydperk, wat kan wissel van enkele dae 

tot 1 n. paar jaar, en die huw~liksfeeste self. Verlowing bestaan 

basies uit 1 n ooreenkoms om te trou. Dit is die tydperk wat 

le tussen die toestemming tot die huwelik van die nodige partye, 

en die werklike huweli ks luiting. Die verlowingsooreenkoms is, 

sooi later gesien sal word, ni~ 1 n kontrak nie en Ran te enige 

tyd opgese word sander dat die benadeelde party 'n eis om skade

vergoedi ng kan instel. Die uiterlike pand van die verlowingsoor

eenkoms was tradisioneel 'n Roperrtng of kraalhalssnoer wat die 

meisie van die man se familie ontvang het. Vandag gee die meisie 

dikwels as teken van die verlowing aan die man 1 n grasarmband wat 

sy self gevleg het. J 
/ 

Die huwelikseremonie self bestaan by die Mbukushu uit twee 

feeste, wat weer eens dui op die sosiale wederkerigheidsverhou-
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ding wat daar tussen die twe~ · di ' ko (familiesl bestaan. Die . . 
eerste ~uweliksfees word op die dag van die huwelik by die 

bruidegom se ouers gehou, en di~ verskaf die vleis en bier as 

gebaar van gasvryheid teenoor die bruid se familie. Hulle 

sal die. gebaar beantwoord de.ur ongeveer 1 n week later 'n fees 

in gelyke mate ter wille van die 6ruidegom se familie te hou. 

Dit kan gebeur dat die twee krale langs mekaar 1~, maar twee 

feeste sal nogtans gehou word; die eerste in di e kraal van 

die bruidegom se ouers, en die tweede by die bruid s'n. By die 

ander stamme word gewoonlik slegs een fees gehou, te wete by die 

meisie se ouers se kraal. 

Behalwe hierdie huweliksfeeste was dit tradisioneel die geval 

dat 1 n ou vrou die bruidspaar fn die slaaphut bind deur middel 

van simboliese seremoni~le handelings. Daar is van die paar

tjie verwag om geslagsomgang te h~, en die volgende oggend is 

van die semen in pap gemeng waarvan die kraal se kinders dan 

moes eet om vrugbaarheid voort te dr a . Weens die invloed van 

die ~erk is hierdie gebruike egter aan die utsterf. 

In verband met die regsgeldigheid van die huwelik . is dit so 

dat baie van die seremoni~le voorvereistes nie in die praktyk 

nagekom word nie, sander dat df e huwelik ongeldig is. Hier is 

die ingesteldheid van die partye van belang; wou hulle 

' n r e g s g e l d i g e h .u w e l i k to t s t a n d 5 r ;· n g , e n w a s h u 11 e 11 r e d e. ·1 i k 11 

ingestel ten opsigte van die huwelik, of was hulle 11 skelm 11 en 

slegs ingestel op die liggaamlike plesier van die verbintenis. 

Die geval sal wel uit die getuienis geopenbaar word. 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



83. 

4.4 · ·wyses van huweliksluiti~ 

Die gebruiklike wyse van huweliksluiting was dat die jongman 

die meisie wat hy in die oog het, nader met 'n huweliksaansoek. 

Indien dit haar geval, sal sy na haar linie gaan en. die aanbod 

aan hulle bekend maak. 1 n Verteenwoordiger van die linie sal 

dan haar ouers in die verband nader. Indien die uitslag gunstig 

is, sal die meisie die jongman vra om haarooers te kom ontmoet. 

Die eerste keer sal hy gewoonlik alleen gaan, en daarna sal hy sy 

eie ouers saamneem sodat die ouerpare oor die voorgenome huwelik 

kan gesels. Indien daar wedersydse instemming is, volg die ver-

1 ow i n gs ty d p e r k w a a r i n di e bet r o k ken es (d i e b r u i d , b r u i deg om, o u e r

p a re en onde rskeie liniesl mekaar takseer. In gevalle waar die 

meisie alreeds volwasse ts, sal die huwelikseremonie spoedig volg, 

en in die geval van 'n onryp meisie sal die verlowingstydperk 

tot met haar rypwording duur, waarop die huwelikseremonie sal 

volg. 

Daar is ook ander metodes waarop 'n huwelik gesluit kan word. 

Twee families wat begerig is om te. skakel, kan byvoorbeeld twee 

van hulle kinders aan mekaar toes~ terwyl di~ nog klein of selfs 

ongebore is, sender dat dte kinders self enige aandeel in die 

onderhandelinge het. Die kinders kan egter nie absoluut aan so 

'n. ooreenkoms gebind word nie, maar gewoonlik sal hulle hul ouers 

se wense eerbiedig. 

'n Verdere .vorm van huweliksluiting is die abduksie-huwelik, d.w.s. 

waar die man sender die toestemming van haar ouers 'n meisie vra 
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om s.aam Jnet horn weg te loop. Die o·uers sal i.n so 'n geval ge

woonlik dfe saak rapporteer en skadevergoeding van die jongman 

eis. Indien hy egter vasbeslote is om met die meisie te trou 

na betaling van die skadevergoeding, kan haar ouers nie aanhou 

weier om hul toestemming te gee nie - hulle sal noodgedwonge die 

huwelik moet toelaat. Hierna sal die huwelikseremonie soos ge

brutklik gehou word. Soos te verstane, is 'n verlowingstydperk 

in hierdie geval afwesig, maar di.t maak op sigself nte die huwelik 

ongeldig nie. Hierdie wyse van huweliksluiting vtnd gewoonlik 

plaas waar die meisie se ouers na herhaalde versoeke van die 

jongman weier om hulle toestemming vir die huwelikslutting 

te gee, of waar twee persone in die verbode gra ad van verwant

skap begerig is om met mekaar te trou. In laasgenoemde geval is 

dlt yersta anbaar dat die paartjie teenkanting teen hulle besluit 

s. a 1 k r y e. n d a t d i e g e 5 r u i R.1 i k e o n de r ha n de 1 i n g e b u i t e d i. e kw e s s i e 

is. Die paartjie sal in so 'n geval bloat saam5ly en sodoende 

die verwante dwing om die huwelik te erken. Die regsgeldigheid 

van so 'n huwelik hang af van die daaropvolgende handelings: 6f 

die ouers sal uiteindelik die huwel fk erken, 5f die hof sal in di~ 

verband 'n uitspraak gee. 

D i e l a as. t e me t o d ~ v an h_u we l i k s 1 u i t i n g i s di e s o g e n a am de e r f h u w e 1 i k 

{kupi·nga) (Mb., Ge., s. Kw.}. Daar is twee vor me van erfhuwelik, 

naamlik di~ wat Betrekking het op dfe oo r name deur die linie van 

·die weduwee van 'n gestorwe lfnielid, en di~ wat 5etrekking het op 

die vervanging van 'n gestorwe vrou met een van haar susters. 
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Waar 'n man se vrou in die fleur van haar lewe afsterf, met 

ander woorde terwyl sy nog relatief jonk is en moontlik nog 

kinders kon h~, het hy aanspraak op een van haar ongetroude 

s us te rs. Hy kan egter nie onverbiddelik eis dat die betrokke 

suster aan horn toegestaan word nie; die onus rus op die familie 

(ouers en linie) van die gestorwe vrou om die sosiale kohesie te 

handhaaf deur die vrou te vervang. Dieselfde beginsel geld 

wanneer 'n vrou onvrugbaar is. In die geval van onvrugbaarheid 

sal hy egter eers 'n nuwe vrou kon verwag n~ die natuurlike dood 

van die onvrugbare vrou en nie terwyl sy nog lewe nie. Vroeer 

was dit gebruiklik dat die man 'n plaasvervanger tussen die susters 

van sy vrou 11 kies 11 deur middel van grasstingelkeuse. Die familie 

van die oorlede vrou sal naamlik 1 n ry grasstingels in die grand 

druk waarvan elk 'n ongetroude suster voorstel. Die man sal 'n 

stingel kies, en die suster wat verteenwoordig word deur die 

stingel wat hy kies, sal dan aan horn toegese word. Die nuwe 

vrou neem haar suster se verpligtinge en status oor. 

In gevalle van 'n man wat sterf, sal sy weduwee deur sy l ·inie 

oorgeneem word. Hierdie gebruik geld enersyds om nie die dien-

ste van 'n goeie vrou te verloor nie, om reeds gevestigde so

si ale verhoud inge te handhaaf, en terselfdertyd om die weduwee 

van 'n heenkome te verseker. Dit is gebruiklik dat die oorle-

dene se moeder se susterskind of die oorledene se broer die weduwee 

oorneem. Hierdie gebruik is in 'n groat mate afdwingbaar. In 

die saak van Mambira en 'n ander teen Tuheke, was die beskuldigde 

se verweer teen die aanklag dat sy 'n toornares is, dat sy toor 

omdat die weduwees van haar seun Willem (Makamu en Mambira) nie 
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in die linie ' geerf is nie, en dat die een met 'n ander man 

(Musheti~ getroud is, en die ander 'n vreemde vryer (Dikona}_ het. 

Die hof het beslis dat Tuheke reg is en beveel dat Mambira van 

haar man (Musheti) moet skei ten gunste van Willem se linie, en 

dat Makamu se verhouding met Dikona verbreek moet word om dieselfde 

rede. 

Die verlowing is 'n ooreenkoms om 'n huwelik aan te gaan. Dit is 

egter nie 'n kontrak, waarvan by die eensydige opsegging daarvan 

skadevergoeding ten opsigte van seergemaakte gevoelens of ver

ydeling van toekomsplanne geeis kan word nie. Die verlowing is 

bloot 'n informele skikking dat met die huweliksvoorb e reidings 

voortgegaan kan word, en indien een van die belangrike betrokkenes 

in die tussentyd sou besluit om sy deel van die ooreenkoms op te 

se, het die ander geen vorderingsreg nie. Presente wat reeds 

gelewer is, sal wel teruggegee word, en skadevergoeding kan geeis 

word vir diens wat aan die bruid se ouers gelewer is. 

Die verlowingstydperk kan 'n paar dae tot etlike jare duur. 

Soms is die verlowingstydperk so kort dat dit moeilik onder-

skei kan word in g~valle waar die huweliksluiting direk na afloop 

van suksesvolle onderhandelinge plaasvind. In gevalle van kin

derverlowing, kan die verlowingstydperk soms selfs vanaf voor die 

geboorte van die bestemde paartjie af tot en met die rypwording 

van die twee strek. Kinderverlowing kom dikwels voor tussen 

twee ouerpare wat begeri g is om hul verhoudi nge te verstewi g. 
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Indien die seun of meisie later egter volstrek weier om met die 

verlowing voort te gaan, kan die ouers nie hulle wil afdwing nie, 

hoewel die seun of meisie moeilik direk teen die wense van hulle 

ouers sal optree. Die verlowing kan ook opgese word as gevolg 

van die verbreking van vriendskapsbande tussen die twee families, 

of as gevolg van swak karaktereienskappe van die jongman of meisie 

waarvan die ouers op die vroee stadium nie kennis gedra het nie. 

Dit was vroe~r gebruiklik dat die jongman gedurende die ver

lowingstydperk diens aan die ouers van die meisie lewer sodat 

haar familie horn kan deurkyk om te bepaal of hy goed vir hulle 

dogter sal sorg, en sodat hy terselfdertyd die geleentheid kan 

he om haar van nader te leer ken. In gevalle van 'n kort ver-

lowingstydperk moes die jongman n~ die huweliksluiting by sy 

skoonouers gaan werk en het die jong-getroude paartjie dikwels 

daar gebly tot na geboorte van die eerste kind. Indien die ouers 

nie tevrede was met sy werk nie, kon hulle eis dat hy langer bly, 

of so nie kon hulle weier om hul dogter te laat gaan. Indien 

die ouers van die meisie egter sonder voldoende rede die ver

lowingsooreenkoms verb~eek, kon die jongman skadevergoeding eis 

vir diens wat reeds gelewer is~ Die skadevergoeding wat vir 

die gemiddelde dienstydperk betaalbaar was, was normaalweg een bees. 

Die bepaling van skuld aan die opsegging van die verlowing word 

nie op grond van 'n presiese stel bepalings voorgeskryf nie, want 

dit sal wel duidelik blyk uit die omstandighede wat die gesind

heid van die betrokke partye was; of die man wel skadevergoeding 

kan eis vir diens gelewer, en of hy weens sy optrede daardie diens 
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moet verbeur. Wanneer die verlowing gebreek word, moet al die 

geskenke ook wedersyds teruggegee word en indien dit nie gedoen 

kan word nie, moet 'n bees in ruil vir die geskenke verskaf word. 

In gevalle van verlowing aan 'n tweede of verdere vrou, moes 

die man tradisioneel ook diens lewer aan sy aanstaande skoonouers 

en het hy gewoonlik tussen sy eie kraal en die van die meisie 

se ouers geroteer. Vandag het die gebruik van dienslewering 

reeds byna uitgesterf, hoewel sommige ouers nog daarop bly aan

dring. 

4.6 Die gevolge van die huweliksluiting 

Die huwelik is 'n gebeurtenis wat bepaalde status-, regte-, en 

verpligtingsimplikas1es vir die betrokke persone inhou. Dit is 

belangrik om te onthou dat die tradisionele huwelik nie slegs 

'n verbintenis tussen die man en die meisie is nie, maar ook dat 

die onderskeie verwante in 1 n veranderde sosiale situasie ten 

opsigte van mekaar te staan kom. Deur die huwelik kom 'n nuwe 

gesinseenheid tot stand wat te doen het met die voortplanting en 

opvoeding van kinders. Voordat skole 'n groat deel van die 

opvoedingstaak oorgeneem het, was dit veral belangrik dat kinders 

aan 'n bree spektrum van gesag onderwerp is, waarin die ouers 

alleen nie sou kon voorsien nie. Om die goeie verhouding tussen 

die twee gesinsgroepe staande te hou, is dit nodig dat die weder

sydse besoeke en sosiale interaksie wat tydens die verlowingstyd

perk geheers het, na die huwelfk gehandhaaf moet word. 'n Goeie 

verhouding tussen die twee gesinsgroepe lei tot stabiliteit in die 
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huwelik in di~ sin dat die huwelik weens die betrokkenheid van 

'n g~oter aantal persone moeiliker ops~baar is, en dat daar in 

die tweede plek 'n grater aantal betrokkenis is wat in moeilike 

tye kan help met huweliks- en huishoudeli ke probleme asook met 

die opvoeding van die kinders. 

Vandag nog, maar vroeer veel meer die geval, word 'n persoon nie 

as sosiaal-volwasse beskou voor sy of haar huwelik nie. Selfs 

midde1jarige persone is nog in 'n mate as onvol wa sse beskou 

indien hulle nie getrou het nie. Die primere doel van die 

huwelik is voortplanting van die linie , en indien 'n persoon 

faal om deel te he aan hierdie voortplantingsproses, sal hy of 

sy met 'n mate van sosiale minagting bejeen word. Dit is daarom 

dan ook dat vrugbaarheid so 'n belangrike sosiale vereiste is, 

en onvrugbaarheid van een van die huwelikspaar kan gevolglik 

aanleiding gee tot egskeiding. 

Die huwelik lei tot geregtelike volwassenheid en -aanspreeklikheid. 

'n Ongetroude man of vrou bly tot 'n relatief hoe ouderdom ge

regtelik onvolwasse, hoewel daar vandag al hoe meer determinante 

geld om aanspreeklikheid voor die reg te bepaal, veral in geval 

van seuns (byvoorbeeld ouderdom, besit en statusposisie). Daar 

is egter, behalwe vir die buweliksluiting, geen definitiewe 

stadi ·um waarop 'n persoon andersins geregtelik volwasse word nie. 

Ten spyte van die sosiale, ekonomiese en lokale integrasie 

van die nuwe nukleere gesin 5y ander verwante, het die huwelik 

tog die stigting van 'n nuwe korporatiewe eenheid, met 'n mate 

van sosiale en ekonomiese selfstandigheid, tot geyolg. Beide 
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die bruid en die bruidegom is al hoe minder afhanklik van 

hulle ouers en al hoe meer afhanklik van en verantwoordelik 

teenoor mekaar. Hoewel die bruidspaar nooit werklik losraak 

van hul eie verwante nie (die linie bly byvoorbeeld die vernaam

ste rol speel in sake in verband met goedere) ontstaan daar tog 

1 n sisteem van regte en verpligtinge wat eksklusief ten opsigte 

van mekaar en ten opsigte van die kind e rs wat uit die huwelik 

gebore word, geld. 

N& die huweliksluiting sal die man sy vrou by horn roep en die 

re~lings in verband met die ordelike hantering van die huis-

houding verduidelik. Hierin is hy gebind aan die tradisie wat 

bepaalde tipes arbeid vir hpm as man voorskryf en ander vir 

die vrou. Die hoofsaak is dat die man en vrou mekaar sal ver

staan. Die primere taak van die vrou is om kinders in die ~a-

reld te bring, hulle groat te maak en te versorg. Die man 

moet haar hierin bystaan en beskerm. Van horn as man word ver-

wag om aan elkeen van sy vrouens 'n eie hut te verskaf, riete 

vir die omheining van die kraal te sny, nuwe landerye uit die 

ruveld aan te le, die beeste te beheer, ensovoorts. Sy moet as 

vrou die landery skoonhou van onkruid, kos voorberei, klere 

ma a k , ens o v o or ts , t e rw y l h u l 1 e s a am s a 1 s a a i , o es en di e k i n -

ders onderrig. 

Die egmaat kan nie volhardend weier om geslagsomgang met die 

ander sonder voldoende rede te he nie. Indien huweliksvoorregte 

onredelik geweier word, kan die verontregde persoon die skoon

f a mi l i e n a de r me t d i e k l a g t e ; " D ·i e v o 1 g e n de d a g as e k op s t a a n 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



91. 

en my vrou het so gemaak in die nag, dan vat ek daardie vrou 

van my na haar ouma en oupa toe (moedersvader en -moederl. Dan 

stel ek eers 'n vraag aan hulle, want dit is mos hulle wat vir ons 

vertel het van die dinge toe ons getroud is. Dan vra ek nou vir 

die ouma en oupa van haar of hulle geweet het dat sy 'n siekte 

het - hoekom sy geweier het. En as hulle se: 'Nee, ons weet nie 

van so 1 n siekte nie,' dan vat ek daardie meisiekind saam met 

haar ouma en oupa na haar pa en ma toe. 11 (Segspersoon} As sy 

n4 berisping voortgaan met haar weiering, kan die man die huwelik 

ontbind op grond van die weiering van sy vrou om huweliksvoorregte 

aan horn toe te staan. Die vrou kan egter met rede geslags-, 

omgang weier indien sy siek is of menstrueer, of vir 'n redelike 

tydperk nadat sy geboorte gegee het(vir ongeveer drie maande). 

Die man het 'n matige tugreg op sy vrou en kinders. Dit is egter 

belangrik dat hierdie tugreg matig moet wees. As 'n man sy vrou 

onredelik behandel, kan sy horn verlaat, en die man sal 'n boete, 

wat een bees kan beloop, aan die vrou moet betaal om haar terug 

te k ry. 

Die huwelik word nie in gemeenskap van goedere gesluit nie. Al

le roerende goedere wat aan die vrou behoort voor haar huwelik, 

bly hare, asook goedere wat sy persoonlik mag verwerf gedurende 

haar huwelik. Die man verkry wel beheer oor byvoorbeeld die 

vee, maar hy kan nie daarmee handel sander raadpleging van sy 

vrou nie. 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



92. 

4 • 7 Di e po 1 i game h u \I/ e l i k L-2::..e gs a. s _e_ e k t e 

Omdat vrugbaarheid begeerlik is en kinders in die ~ndbou-

veeherderkultuur waardevol is as arbeiders, verleen die huwe-

lik van 1 n man met meer as een vrou aan horn 'n ho~ sosiale sta-

tus. Dit is belangrik dat hy voldoende vir elkeen van sy 

vroue moet sorg en nie die een ten voordele van die ander afskeep 

Qie. Huwelike van 'n man met meer as twee vrouens kom daarom 

uiters selde voor. Die ma n het bepaalde regte en verpligtinge 

teenoor elke vrou in die poliga me huishouding. Hy kan byvoorbeeld 

nie die een seksueel verwaarloos en al sy aandag aan die ander een 

gee nie, of meer aandag spandeer aan die landerye of kinders van 

die een as aan di~ van die ander nie. 

Elke vrou vorm saam met haar kinders 'n aparte huishoudelike 

eenheid oinne die poligame gesin. As simbool hiervan het elke 

vrou haar eie kraalafskort·ing ' (di'tete (Mb.) ·_llr~_p-~ (Ge., S.} 

erapa (Kw.})binne die kraal waar sy kook en waar sy en haar kind2rs 

slaap. Die hele poligame gesin eet egter saam en die vroue sal 

be~rtelings die ete voorberei in hul eie kookplek. 

Die statusrangorde van die vroue in 'n poligame huishouding ver-

skil. Die eersgetroude vrou is die hoofvrou Cmugolika:di (Kw.} 

rrtug'holikadi (Ge., S.) 'di ·kuru 'dhiko {Mb.)} en as sodanig het sy 

sekere pligte en voorregte. Sy neem byvoorbeeld die kraalhoofskap 

van haar man oor as hy as kraalhoof tydelik weg is uit die kraal. 

Sy het oak die reg om bevele aan die ander vrouens in die huis-

houding te gee in verband met die ordelike funksionering daarvan. 
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Dit bly e gte r belangrik dat sy nie meer aandag van haar man kan 

v ere i s as die a nde r vro u of vrouens nie. ~J a a r 'n man met me er 

as twee vro ue getroud i s , het slegs di e eerste vrou 'n hoer 

status as die an de r. Die s ta tu s en posisie van die ve rde re 

vrouens is gelykwaardig, alhoewel daar by die Gciriku en Sa mbiu 

1 n terminologiese onderskeid tussen die tweede en verdere vroue 

getref word. Die tweede en verdere vroue word by die Mb ukushu 

didhi'ko gha.na genoem, by die Kwangali mumbanda en by di2 Gcir·iku 

en Sambiu is die tweede vrou mumbanda, en die derdet ens. 

Omdat opvolging en vererwing matrilini~r gereguleer 

word~ het die status van die vroue en die senioriteit van hul 

kinders niks te doen met erfreg en opvolging soos by patrilini @r-

geordende samelewing nie. o·ie posisie van die hoofvrou is dus 

slegs 'n administratiewe posisie ten opsig te van die orde in 

die gesin. 

I In die poligame huishouding is dit algemene gebruik dat elke vrou 

haar eie landerye het. Die man het namens elke vrou aanspraak op 

grond by die kaptein, om vir elkeen van sy vroue 'n land aan 

te 1 e. Elke vrou met haar kinders werk in haar eie landerye 

en die opbrengs van die land word afsonderlik gestoor vir huis-

houdelike gebruik. Indien daar uit die jaarlikse gebruik oor-

bly, kan elke vrou uit haar eie voorraad daarvan vir persoonlike 

inkomste verkoop. Sams het die man ook nog sy eie land waarop 

die vroue met hul kir.ders gesamentlik sai werk, en waarvan die 

opbrengs afsonderlik gestoor en in ge1yke mate as di~ van die 

vroue gebruik word. 
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4.8 Egskei di ng 

Die ontbinding van die tradisionele huwelik deur egskeiding 

is, net soos die sluiting daarvanJ 1 n saak tussen die partye wat 

daarby betro kke is en die hot kan nie die ontbinding daarvan gelas 

nie, behalwe in gevalle waar die huwelik in stryd is met sekere 

geregtelike beginsels, soos byvoorbeeld vroe~r, as 1 n albino 

'n vrou geneem het, of wanneer die bloedskandeverbod oortree 

is. In die saak van Mambira en 'n ander teen Tuheke is beslis 

dat minagting van di~ ·kupinga:gebruik, naamlik dat 'n weduwee 

in haar man se linie moet hertrou, in stryd met die reg is en dat 

die huwelik op grand daarvan ontbind moet word. Waar ontbinding 

egter plaasvind bloat op grond van die feit dat die een party deur 

die ander teleurgestel is, bly ontbinding 'n onderlinge saak en 

het die hof daar niks mee te doen nie, behalwe om in die gevalle 

wanneer 1 n eis om skadevergoeding ingestel word, te bep~al wie 

die skuldige party is; en in ander gevalle om uitspraak oor die 

onvermydelikheid van die ontbindin g te gee. Terwyl die sluiting 

van die huwelik 'n saak tussen die verskillende verwa nte is, is 

die ontbinding daarvan veel meer 'n saak tussen die man en die vrou 

self, hoewel hulle verwante 'n groot rol met positiewe of nega

tiewe beinvloeding kan speel. 

Ho ewe l huwelike soms op grand van onderlinge ooreenkoms ont

bind word, gebeur dit dikwels dat die een persoon die ander 

die skuld gee vir ontbinding, en dan die hof nader in verband 

met die betaling van skadevergoeding weens kontrakbreuk, want 

anders as die verlowingsooreenkoms, is die huwelik wel deeglik 

'n bindende kontrak by die eensydige opsegging waarvan 'n eis 
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om skadevergoeding ingestel kan word. In die verban d sa1 die 

hof bepaal wic die skuidige persoon is en sal skadevergoeding 

dienooreenkomstig toegestaan word, ofskoon daar nie 1 n streng 

afgebakende lysie handelinge bestaan wat die skuld van die man 

of vrou bepaal nie ~ stel die howe tog sekere riglyne in die 

verbandc 

Ontbinding kan in die eerste plek plaasvind op grond van die op-

trede van die man. Die man kan die vrou beveel om horn te ver-

laat omdat hy haar nie meer wil h~ nie, sender dat sy horn enige 

direkte aan1eiding daartoe gegee het deur haar op tre de. Die 

korrekte optrede aan haar kant, indien sy steeds begerig is om 

met die huwelik voort te gaan, is om die s aak by die n a as te 

voo rman of by die kaptein te rapporteer, wat die man s al laat 

kom en horn s a 1 vra of di t werklik sy bedoeling is om die v ro u 

weg te jaag. Hy s al in elk gev al skadevergoeding van een bees 

aan die v ro u moe t betaal, of hy haar wi 1 terughe of n i e. Indien 

hierdie prosedure nie gevolg word sodat die man die huwelik on

dubbelsinnig in die teenwoordigheid van die voorman of kaptein 

repudieer nie, is die huwelik nie formeel ontbind nie, en kan die 

man sy vrou opeis indien sy later met 'n ander man in die huwelik 

sou tree, en gewillig is om na horn terug te keer. Die ander man 

sou in so 1 n. geval geen vorderingsreg h~ nie. Gevolg1·lk bly 

dit in alle gevalle 'n risiko om met ~n vrou te trou wat deur 

haar man weggejaag is. Dit sou dienlik wees dat die voornemende 

tweede eggenoot, voordat hy die huwelik sluit, eers die saak 

by die voorman of kaptein rapporteer, wat die vorige man sal 

roep om duidelikheid te verkry. 
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Die eggenoot het egter die reg om die vrou weg te jaag sender 

dat hy skadevergoeding hoef te betaal indien sy horn in sekere 

gevalle daartoe aanleiding gegee het. Voorbeelde van sulke 

gevalle is haar voortdurende weiering om haar huwelikspligte 

na te kom, sy dit seksueel of huishoudelik, en ook in gevalle 

van owerspel. Dit skyn asof een geval van owerspel voldoende 

rede bied vir egskeiding. 

Die huwelikseenheid kan aan die ander kant verbreek word deur

dat die vrou die man verlaat en teruggaan na haar bloedver

wante . Indien die vrou die man sander gronde kwaadwillig 

verlaat , het hy die reg om skadevergoeding van haar te eis. 

As sy nie die skadevergoeding kan betaal nie, sal haar vader 

of een van die l ede van haar linie vir haar moet instaan. Die 

vrou het egter die reg om haar man te verlaat indien hy haar 

daartoe aanlciding gegee het op grond van sekere handelinge, 

en in so 'n geval kan hy nie skadevergoeding van haar eis nie. 

Die volgende geval le kan tot regmatige verlating lei: herhaalde

like en onregv erdige aanranding deur die man buite die perke 

van sy matige tugreg; wanneer hy haar onregverdiglik van toordcry 

beskuldig; of wanneer hy haar versaak en weier om na haar 

terug te keer. Trekarbeid of tronkstraf geld nie as ver-

saking nie. Weierin g of onvermoe om geslagsomgang te he, aan 

die kant van beide die man en die vrou kan aan leidi ng g~e tot 

ontbinding van die huwelik deur die ander persoon sander dat 

skadevergoeding betaalbaar is. In die bostaande gevalle kan die 

wegjaer of verlater nie skadevergoeding eis nie, slegs die 

ander persoon. 
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Die skadevergoeding wat in die geval van egskeiding betaalbaar is, 

wissel van een tot ses beeste, afhangende van die skuld van die be-

trokke persone, en afhangende van die diens gelewer en presen-

te oorgedra aan die bloedverwante van die egmaat. Die aa n-

koopwaarde van die gelewerde geskenke sal as riglyn dien. 

Vro eer het al die kinders saam met die moeder na haar mense terug

gegaan, maar vandag gebe ur dit dikwels dat die vader sommige van 

die grater kinders oorreed om by horn te bly. Die keuse is die 

kinders self s 1 n en die ander ouer kan nie eis dat die kinders 

na horn of haar toe gaan nie. In a1le gevalle sal klein kinder

tjies in die sorg van die moeder bly. 

4.9.1 · Swang·ermaki'n_~ van· .•·n onge·hude ·rnei'sie· 

Ontrnaagding van 'n ongehude meisie is nie •n onregmatige daad 

in die Kavango nie. Dit is bykans ondenkbaar dat 'n meisie 

'n maagd sal wees as sy die dag trou. Vroeer het dit uiters 

selde gebeur dat 'n jongmeisie na haar rypwording nog ongetroud 

bly en die kanse vir die swangermaking van 'n ongehude meisie was 

du s s k ra a 1 o Vanwe§ die feit dat jongmeisies vandag tot op 'n 

laat stadium nog skoolgaan, kom swangerskap ende r ongetroude 

meisies egter al hoe meer voor. fjie swangermaking van 'n ongehude 

meisie is 'n onregmatige daad wat kan lei tot 'n eis om skadever-

goeding deur die vader van die meisie. Haar die jongman 

egter bereid is om met die meisie te trou, is skadevergoeding 

nie betaalbaar nie. 
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Sodra die meisie daarvan bewus word dat sy swanger is, moet sy 

die feit aan haar moeder rapporteert wat op haar beurt die vader 

in kennis sal stel. Die vader sal eis dat die jongman se naam 

bekend gemaak word, waarop hy die jongman in di~ verband sal 

nadero Indien die jongman instem om met die meisie te trou, 

is die saak afgehandel. Andersins sal die jongman voor die hof 

gedaag word en sal skadevergoeding van drie beeste moet betaal 

indien hy skuldig bevind word. (Die boete geld heelwaarskynlik 

as onderhoud vir die kind.l Indien die jongman ontken dat hy 

verantwoordelik is vir die swangermaking, sal die ouers van die 

meisie wag totdat die kind gebore is. As die ki11d soos die 

jongman lyk, sal dit as voldoende getuienis vir skuld dien. Ge

tuienis dat die jongman en meisie op 'n stadium in mekaar se 

geselskap gesien is, of se1fs dat hulle in die geslagsdaad betrap 

is, sal nie as voldoende bewys vir skuld aan die swangermaking 

dien nie. Die woord van die meisie alleen word oak nie as skuld-

bepalende getuienis aanvaar nie, die jongman sou met haar moes 

saamstem. Selfs waar die jongman erken dat hy geslagsgemeenskap 

met die meisie gehad het, maar die skuld aan die swangermaking 

ontken, kan hy nie op grand van so 'n erkenning skuldig bevind 

word nie, selfs al sou die rneisie horn aanwys as vader van die 

ongebore kind. Skuld kan slegs bepaal word deur die erkenning 

van die jongman self, of deur 'n gelykenis tussen die kind en die 

beskuldigde. Hierdie gelykenis sal deur die kaptein of voorman 

bepaal word nl beraadslaging met die gehoor in die hofsaal. 

Dit kom voor asof skadevergoeding nie betaalbaar is in gevalle 

van 'n miskraam of 'n aborsie nie. In alle gevalle is die skade-

vergoeding eers betaalbaar n~ die geboorte vari die kind. 
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4.9.2 Abduksie 

Die wegneem van 'n meisie om met haar te trou sander die 

toestemming van haar ouers, is 1 n onregmatige daad wat kan 

aanleidin_g gee tot 'n eis om skadevergoeding deur die vader 

van die dogter, of deur haar voog. Die gebruiklike prosedure 

is dat , wanneer 1 n vader/voog agterkom dat die rneisie weggelok 

is, hy die saak by die voorman of kaptein rapporteer~ wat die 

stampolisie of stambodes sal stuur om die paartjie op te spoor 

en na die voor man of kaptein te bring sodat hulle verhoor kan 

WO rd. Die jongman sal een bees skadevergoeding aar. die vade r / 

voog van die meisie moet betaal, asook 'n boete aan die stamkas 

(vir die moeite om horn op te spoorl. Na betaling van die skade-

vergoeding en boete, is die saak afgehandel; die paartjie 

sal in die huwelik bevestigs en die gebruiklike huweliks fe es 

gehou word. Die ouers sal nie toestemming tot . die huwelik we ~e r 

nie, en wanneer hulle dit wel doen, sal hulle nie weer hulle saak 

kan kom rapporteer as die man en meisie saam wegloop nie. 

Volgens my segspersone was daar nog geen gevalle in die Kavango 

van 'n meisie wat teen haar wil ontvoer is met die doel om met 

haar te trou nie. 

4 • 9 • 3 · ·Ve· r k rag t~.9_ 

Die verkragting van 'n vrou of meisie word as 1 n ern s tige on-

regmatige daad 5eskou en skadevergoeding van ses tot tien beeste 

sal toegestaan word, wat met drie vermeerder sal word indien 

swangerskap op die verkragting volg. In gevalle waar =n 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



100. 

getroude vrou verkrag is, sal haar man as aanklaer optree, en 

in die geval van 'n ongetroude meisie, haar vader of voog. Indien 

'n weduwee of geskeide vrou die slagoffer was sal die vrou self 

die klaagster wees. 

Dit blyk dat 'n saak vroeer,v1anneer 'n man 'n jongmeisie ver

krag het en hy duo.ma sou aanbied om met haar te trou en die 

meisie en haar ouers sou daartoe toestem, as afgehandel beskou 

is en hulle nie verdere skadevergoeding kon eis nie. Vandag 

sal die verkragter egter nie op grand van sy aanbieding om te 

trou vrygespreek word nie. 

Die meisie of vrou se woord is nie voldoende getuienis vir 

skuldigbevinding aan verkragting nie. Indien die vrou as gevolg 

van die verkragting swanger word, sal hu1le tot na die geboorte 

wag om die skuldige aan die kind te eieno Indien daar oogge-

tuies was, sal die verkragter op grond var. hulle getuienis 

skuldig bevind kan word. 

Geslagsgemeenskap met die vrou van 'n ander man is 'n onregmatige 

daad wat kan lei tot 'n eis om skadevergoeding deur die eggenoot 

van die vrouo Die man sal beide sy vrou en die ander man as 

mede-aanspreeklikes aank1a, en in die geval van skuldigbevinding 

sal die man 'n skadevergoedin g van drie beeste opgele word, terwyl 

die vrou 'n boete van een bees aan die stamkas sal moet betaal. 

(Hierdie bees is vroeer deur die aanwesiges by die hofsaak geslag 
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en net daar geeet.) Waa r die daad van owerspel in die eggenoot 

se eie kraal plaasgevind het, sal die skadevergoeding betaalbaar 

deur die ander man,vermeerder na vyf beeste. 

Dit is soms gebruiklik dat die oortredende man drie tot vyf 

beeste skadevergoeding aan die oortredende vrou se man betaal, 

en die oortredende vrou 'n bees skadevergaeding aa n die ander 

vrou, plus R3 tot RlO aan die stamkas o 

Gewoonlik sal die eggenoot van die owerspelige vrou sy vrou 

en die ander man voor die hof daag. Die bena dee lde vrou (die 

eggenote van die owerspelige man, indien hy getroud is) sal, 

na die skuldigbevinding van die paartjie, vergo ed ing ontvang, 

soos hierbo uiteenges it is. Dit kan ook gebeur dat die bena

deelde vrou haar eggenoot en die ander vrou voor die hof daag, 

gewoonlik as die ander vrou nie 'n man het nie. Beide die 

eggenoot en die ander vrou sal dan skadevergoeding aan die 

klaagster moet betaal. (Vgl. in hierdie verband die saak 

Kapinda Mundinda vs. haar eggenoot en Shirenga Shikerete, 

p. 165 in die bylae.) 

Die betrapping van die man en vrou in die daad van owerspel, 

of waar hulle in die nag . sender 'n behoor1ike rede saam .in 'n 

hut gevang word, sal as voldoende gronde vir skuld die11. 

Die ooggetuie hoef nie noodwendig die eggenoot van die vrou 

te vvees ni e. Die bewyslas word in 'n hoe mate verlig deur die 

inherende vrees wat daar by vrouens bestaan oor leuens in die 
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verband. Waar 'n vrou swanger word as gevolg van owerspel 

en sy dan ont~en dat dit tot haar swangerskap gelei het, word 

geglo dat sy met die ge boorte van die kind sal sterf. 

Die swangerm aki ng van 'n vrou in 'n daad van owerspel sal 

in a11e gev alle tot 'n hoer skadevergoedi ng lei. Die man sal 

in so 'n gev a1 ses of meer beeste moet betaal (as skadevergoeding 

en as ond erhoud vir die kind}. 

Die volgend e sou as gronde van verweer kon dien: 'n Sewering 

dat die eggenoot die buite-egtelike verhouding oogluikend toege

laat het; die feit dat daar nie 'n behoorlike wettige huwelik 

{tradisioneel of andersins} tussen die vrou en dielleggenoot" 

bestaan het nie; of 'n bona fide aanname deur di e ander man 

dat hy met die vrou getroud was. (Waar 1 n vrou byvoorbeel d 

deur haar man weggejaag is en met 'n ander in die huwe1ik tree, 

kan die eerste eggenoot nie skadevergoeding vir owerspel van die 

tweede man eis indien hy sy vrou kom opeis en sy saam met horn 

sou teruggaan nie.) Ofskoon sy reg om die saak te rapporteer 

nie kan verja a r indien hy voldoende getuies het, en indien 

hy met die vrou getroud bly nie, blyk dit asof die eggenoot nie 

'n eis om skadevergoeding teen sy vrou en 'n ander man kan 

instel indien hy, voordat hy die saak gerapporteer het, van haar 

geskei het nie; selfs al sou die daad van owerspel ge~leeg 

gewees het terwyl hulle nog getroud was. Skadevergoeding kan 

nie toegestaan word op hoors§-getuienis van die owerspel nie, 

selfs nie waar die ander man die eggenoot koggel met die bewering 

dat hy met sy vrou owerspel gepleeg het nie. 'n Erkenning van 

die vrou in di~ verband sal egter wel op skuld dui. 
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4.9.5 Bloedskande 

Oortredings van die bloedskandeverbod in die eerste graad van 

v e rw an ts k a p i s 1 n b a i e e rn s ti g e o n re gm at i g e d a ad , 1 n k r i mi n e 1 e 

oortred·ing, en 1
11 direkte aansiag op die moraliteit van die 

gemeenskap. Dit is bykans ondenkbaar dat so iets kan gebeur 

en waar 'n moeder en seun, vader en dogter, of broer en suster 

in 'n daad van bloedskande betrap word, sal hulle uit die gebied 

verban word. Vroe§r is sulke persone deur hulle linie gedood. 

Hoewel bloedsk ande tussen persone in die eerste graad van ver

wantskap uiters afkeurenswaardig is, word ander gevalle van 

oortreding van verbode geslagsverhoudinge gewoonlik gelate deur 

die gemeensk ap aanvaar en is dit nie strafbaar deur die hof nie. 

Geslagsverkeer of 'n huwelik tussen lede van die self de linie 

of tussen vader suster en broerskind is wel verbode, maar oor

tre.dings van hierdie verbod kan nie lei tot 'n eis om skadever

goeding of die oplegging van 'n boete deur die hot nie. 

5. Erfr~g · ~~ opvolging 

5.1 Die· opvol ~ ingsreg 

5. 1. 1 · _Qpvol gi ng van· kra·arh·6ofs·kap 

Die opvolging van status word, net soos die vererwing van materie1e 

goeder2, gereguieer deur die matriliniere afkomsbeginsel. Die 

matrilinie is weens die vergeetfaktor selde grater as drie of vier 

generasies. Opvolging vind in die linie op grond van senioriteit 

plaas. Senioriteit beteken nie noodwendig ouderdorn nie, en het te 

doen met die nabyheid van die betrokke persoon aan die oorsprong 

van die linie. Alhoewel die linie 'n korporatiewe groep is wat 
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in sekere gevalle, soos die verde1ing van erfgoedere, as 1 n een-

.heid optree, is die linie op die grond gefragmenteerd in ver-

skillende lokale eenhede (di e kralel. Hierdie fragrnentasie van 

die linie sou as volg voorgestel kon word: 

/ /~=-~'' '- ~l~ ' / == / ' 

" I \ I I \ 

I I 
\ \ \ I -1; oi \ \ / 

/ " / 
........_ - ......... / ........... ../ 

Kraal 1 Kraal 2 Kraal 3 

Die basis vi r opvolging is dat,eerstens, 'n man se jonger 'broers 

en susters in vol gorde van senioriteit, en daarna die kinders 

van opeenvolgende susters, vir sy posisie in aanmerking sal kom. 

Na die susterski nders, sal die kinders van die oudste dogter van 

die oudste suster in senioriteitsvolgorde kan opvolg, daarna 

die kinders van die tweede oudste dogter van die oudste suster, 

en daarna die kinders van die oudste dogter van die tweede oud ste 

suster, ensovoorts, tot by die dira: gha:..!Ja (Mb.} ·ekwakoro/e·zimo 

· ·1yon a (K.w.l ' liro ·gho·na (Ge., S.1 (klein iir.ie of groeipunt van 

die linie.l Skematies voorgestel lyk die voorbeeld-opvolgings-

struktuur van gewone stamlede soos volg: 
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OA. 

1. 2. 3, I. 5 . 

7. I 10. 

I 
I 

I 

11. 12 . ~A 13. 
I 

11. • 1 5. 

\ I 

' 
I 

'- / - -
1 is die huidige houer van die kraalhoofsposisie en 2 tot 15 

is die volgorde waarin sy bloedverwante horn behoort op te volg -

indien hulle in dieselfde kraal sou bly. Die individue in die 

stippelsirkel is die e.2'.i'rrio" lynon~, ]iro ·ghona,di·ra· gh~~ (klC:!in 

linie} ten opsigte van A. (naamlik die laaste rnoeder-kin de rs 

eenheid in die linie.) 

Omdat lokaliteit nie die hele linie insluit nie, word daar egter 

in 'n ho~ mate van hierdie konsepraamwerk vir opvolging afgewyk. 

Dit kan selfs gebeur dat, waar 1 n kraal patrilokaal georden is, 

'n man deur sy eie seun as kraalhoof opgevolg word, ten spyte 

daarvan dat die seun nie aan die vader se linie behoort nie. 

Dit gebeur selde dat 'n vrou 'n kraalhoof sal word. 

Opvolging na die kraalhoofsposisie is in elk geval 'n baie 

arbitr~re regling omdat opvolgingsbeginsels dikwels oorboord 
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gegooi word ten gunste van persoonlikh e id. N~ die afsterwe van 

die kraalhoof, sal daar gewoonlik een of ander sterk persoon1ik 

heid in die kraal wees wat die kraalhoof se take en posisie op 

horn sal neem, en wat deur die ander kraa11ede as sodanig aanvaar 

sal word. Waar daar botsing is tussen twee aanspraakmakers op 

die kraalhoofskap, sal die een gewoonlik sy vrou, kind ers~ en ander 

persone wat bereid is om horn te volg, neem en 'n kraal op 1 n 

ander plek gaan stig. Daar is in elk geval nie vee1 voorde1e 

daaraan verbonde om kraa1hoof te wees nie. 

5 .1. 2 .Q_Eiolgi!!_g van die ka·ptei ns 

Ten opsigte van die opvolging van die . kapteinskapsposisie geld 

dieselfde lini~re beginsels hierbo uiteengesit met diA verskil 

dat 'n vrou by die Mbukushu nie die kaptei nspos 1sie kan oorneem 

nie; dat die kapteinslinie weens die belang daarva n veel verder 

onthou word en dat die aanspraakmakers op kapteinskap veel meer 

is; en dat opvolging nie lokaal gedetermineerd is nie, behalwe 

in difi sin <lat persone wat aan die kapteins1inie behoort en in 

Angola of Botswana woonagtig is, s1egs aanspraak het op kaptein

skap daar, en nie op di~ in die Kavango nie. Skematies voorgestel 

sou die opvolgingsbeginse1struktuur in die kapteinslini e by die 

Mbukushu dus as volg daar uitsien: 
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l 
2. 0 

L.. 0 5. 5. 

'l. 8. 9. .L.10. 

waar l die huidige kaptein is en 2 tot 10 moontlike opvolgers. 

By die ander stamme is vroue ook moontlike opvolgers en lyk die 

cpvolgingstruktuur dieselfde as in die diagram op p. 105. 

Dit kan egter ook gebeur, en gebeur dikwels, dat die opvolgings-

beginsels deur die raadsmanne gewysig word om 1 n persoon te be -

voordeel wat nie volgens struktuur die eerste aanspraak op die 

posisie gehad het nie. Die nuwe kaptein sal in elk geval deur 

die raadsmanne aangewys ~ord met inagneming van bostaande begin

sels. By die Mbukushu, Gciriku en Sambiu ~an 'n onvolwasse 

perscon nie in 1 n statusposisie opvolg nie. Vroe~r is volwassen-

heid bepaal deur die huweliksluiting van •n man, en dit het dus 

nog nooit gebeur dat 'n ongetroude persoon kaptein geword het nie. 
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Dit skyn ook asof 'n persoon sy posisie op die opvolgingsleer 

verbeur indien hy nie betyds volwasse is nie. Hy sal slegs aan-

spraak op die posisie h§ na die uittrede of dood van die persoon 

wat voor horn aangestel is. By die Kwangali en Mbunza het dit 

egter al gebeur dat 'n vrou as regentes optree vir die aangewese 

kaptein indien hy nog nie volwasse is nie. Sy regeer dan totdat 

hy getroud is. 

Alle materiele besittings word in die linie geerf met die broers 

en susterskinders as vernaamste erfgename. Wanneer 1 n man sterf, 

sal sy hele linie so gou moontlik na sy dood by sy kraal bymekaar

kom. Daar sal op al die lede van die linie gewag word voor<lat 

met die uitdelery begin word, sodat een van die linielede nie later 

die verdeling kan betwis op grand daarvan dat hy nie tecnwoordig 

was nie. Die linie sal onderling 'n verstandige persoon aanwys 

wat die verdelingswerk op grand van tradisie sal doen. Die 

naasbestaande 1inie1ede van die oorledene - dit is sy broers, 

susters en susterskinders - sal die vernaamste erfgename wees, 

hoewe1 d:ie 11 verstandige persoon" - gewoonlik d·ie moedersbroer 

van die oorledene, of sy oudste broer - ook verder-verwante 

linielede in ag sal neem. Hoewel 'n man se eie kinders nie 

van horn sal erf nie, word daar van die verdeler verwag om hulle 
11 te troos 11 met iets uit die besittings van die oorledene, wat 

sal afhang van die oorledene se rykdom. Die 11 verstandige persoon 11 

verdeel die erfgoedere op die werf van die oorledene deur elke 

voorwerp uit te wys en aan 'n spesifieke persoon toe te s~: 
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(Wat grand betref, kan die persoon wat 'n land erf die land 

van af sy eie kraal bewerk indien hy nie naby die land self woon 

nie$ of so nie kan hy na die grond toe trek. Hy kan natuurlik 

ook besluit dat dit nie die moeite werd is om die grond te be

werk nie, en dit afwys of aan iemand anders gee.} 

Vroue, byvoorb eeld 1 n suster van die oorledene, kan ook erf, 

maar omdat sy 1 n vrou is, sa1 haar erfbesittings, byvoorbeeld 

beeste, vir haar deur haar broers of ander manlike lede van die 

1 i n i e be he er word . 1 n 0 n v o 1 was s e k i n d s e er f go e de re s a 1 o o k vi r 

horn beheer word totdat hy volwasse is. Dit kom voor asof !n 

kranksinnige wel kan erf, maar dat sy goed vir horn beheer sa.l 

word deur 'n naasbestaande bloedverwant in die linie. 

Die wense van die erflater mag in ag geneem word, maa1· dien 

slegs as riglyn. Die finales~ bly nog by die 11 verstandiye 

persoon 11 as verteenwoordiger van die linie. Hierdie beginsel 

geld ook in gevalle waar die oorledene iemand in sy linie 

onterf het, al was dit ook in die teenwoordigheid van getuies. 

Wanneer 'n persoon wens om sy kinders te bevoordee1, sou hy aan 

hulle goedere rn oes skenk terwyl hy nog le we, sodat hulle dit 

kan wegneem na di2 linie van hulle moeder toe (gewo onlik na 'n 

geliefde moedersb~oer}; andersins kan dit gebeur dat hierdie 

goedere deur die man se linie i:a sy dood gekonfiskeer word. 

Hoewel die kinders in so 'n geval 'n vorderingsreg het, sal dit 

moeilik wees om te bewys dat die betrokke goedere wel aan hulle 

geskenk is, en slegs in hulle vader se kraal aangebly het. 
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Ven: nling word vand ag in 1
11 al hoe groter mate deur skrifte1ike 

dokumentasie gereguleer. Daar is dan ook 'n mosie in die 

Kavango Wetgewende Vergadering aangeneem dat persone versoek 

word om hull e testamente te laat opteken om sodoende dispute 

oar opvolging te probeer voorkom. Hierdie testament word 

deur die stamsekretaris opgestel na aanleiding van die wense 

van die erflater en word n§ sy dood as bepalende dokument 

voorgehou. Hiervolgens sou 1 11 erflater se persoonlike wense 

veel grater gewig dra en sou hy sy vrou en kinders kon bevoordeel. 

Dit kom voor asof die moontlikheid om 'n testament te wysig 

nadat dit eers een maal opgestel is, baie skraal is - miskien 

omdat dit stryd tussen die twee kategorie~ bevoordeeldes kan 

bring. Waat· daar wel dispute oar vererwing onts t aan~ sal die 

benadeelde sy guns by die kaptein soek, hoewel die kaptein se 

mag om verdeling te wysig, skraal is vanwe~ die feit dat die 

goedere n& verdeling versprei. Gewoonlik sal tweedrag blyk . 
voordat die goedere verdeel is en die kaptein of voorman sal 

dan ingeroep word om uitsluitsel te gee. 

Skuld word ook vererf, en hoewel die skuldeiser 'n persoon se 

skulde by die se dood mag kwytskeld, het hy, indien hy vasbeslote 

is -0m die skuld te vorder, vorderingsreg teen die verdeler van 

die erfgoedere om daardie skuld uit die oorledene se boedel te 

verhaa.l voord at hy die goedere: verdeel, of so n-E om dit na 

verdeling by die linie te verh a al. 

Wanneer 1 n persoon se skuld grater as sy besittings by sy dood 

is, kan die skuldeiser 1 n belangrike persoon in die linie voor 

die hof daag vir verhalin g van die skuld uit die linie. Skuld 
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verjaar nie. In dieselfde mat e kan die liniel e de van 'n oor-

ledene skuld opeis van persone wat horn tydens sy lewe iets 

geskuld het en dit nog nie terugb e taa1 het nie . In beide 

gevalle sal daar getuies moet wees wat kan getuig dat die betrokke 

skuld v1el bestaan het en nog nie terugbeto.al is nie. 

60 _§rondereg en ·di'e ·b·esi't van mate r ie"l e · g_o~£~ · 

6.1 Grand 

Die Kavango's is landbouerveeherderstamme in die ekonomiese 

sisteem waarvan grond en die gebruik daarvan 'n le wensbelangrike 

rol speel. Daar word onderskei tussen vier kategoriee van grand, 

te wete landbougrond, woongrond, weiveld, en jagveld. Alle 

grond in die sta mge bi ed behoort aan die kapte i n wat dit beheer en 

tot beskikking van sy onderdane stel. Hoewel die begrippe 

11 Mbukus!lu 11 11 Kwangali 11
, 

11 Gciriku 11
, 

11 Sambiu 11
, 

11 Mbunza 11 nie absoluut 

verbind kan word aan die territoriale okkupasie van die grond 

gebied ender beheer van die Mbukushu-~ Kwangali-, Gciriku - , 

Sambiu-, Mbunzakapteins nie, is daar tog 1 n hoe mate van korre-

lasie tussen grondgebruiksreg en stamlidmaatskap. Elke manlike 

stamlid het reg op soveel grond as wat hy fisies kan beheer. 

Dit is sy outornatiese reg as stamlid indien hy in die stam ge-

bore is. 'n Stamvreemde kan ook die kaptein nader vir grond 

vir bewoning, bewerking en vruggebruik, en indien dit aan horn 

toegestaan word en hy vestig horn in die gebied, aanvaar hy daarmee 

outomaties die gesag van die kaptein as beheerder en beskikker 

van die grond. Die kaptein se beheerreg oor die grand van per-

sone wat in die stamgebied gebore is, word nie so spesifiek in 

elke geval toegepas nie~ en 'n stamlid kan landerye aanle, 1 n 
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kraal oprig, jag, of van weive1d gebruik rnaak sander d·ie ui t 

druklike toestemming van die kaptein; met dien verstande dat 

hy nie inbreuk maak op die gelyke regte van ander stamlede nie. 

Grondbesit deur bewoning of bewerking het oak spesifieke proses

regte1ike aspekte waarna a1reeds verwys is (vgL p. 27 } naamli k 

dat die ben a deelde 'n saak by die kaptein in wie se gebied hy 'n 

Honing en landerye het, aanhangig maak; 'n aspek wat saamhang 

met die betaling van belasting. Dit is 'n belangrike beginsel 

dat stamlede 'n eenvormige reg op grondgebruik het en nie op sterk-

te van status of rang op meer grond aanspraak kan maak nie. 

E1ke getroude manlike onderdaan van die kaptein het reg op 

soveel landbougrond as wat hy fisies in staat is om saam met sy 

vroue en kinders te bewerk, met die voorbehoud dat hy nie op 'n 

reeds bewerkte land oortree nie. Gewoonlik sal 'n man 'n land 

vir elk van sy vroue he, plus nag 'n 11 eie 11 land waarop sy vroue 

gesamentlik werk. Indien hy nie sy landerye ge~rf het nie, sal 

hy vir elke vrou en vir homself 'n land uit die ruveld aanl~. 

Dit is belangrik vir erfreg om daarop te let dat sulke bewerkte 

landerye nie aan die vrou self behoort nie, hoewel sy die opbrengs 

daarvan persoonlik besit, maar dat die landerye aan die man behoort 

i n di e ma t e d a t h y di t k a n l a a t v ere r f, e n d a t s y v r o u e s l e gs 

die gebruiksreg daarvan het terwyl hulle i~ 'n huweliksverhouding 

tot horn staan. Ongetroude of geskeide vroue sou ook grand kon 

kry om te bewerk~ maar dan slegs deur bemiddeling en beheer van 

'n manlike familielid wat bereid is om met die bewerking te help. 

Hoewel die kaptein in 'n hoe mate beheer oor grand het, kan 

hy nie bewerkte landbougrond sander rede van een persoon wegneem 
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om dit aan 'n ander persoon te gee nie~ selfs indien die eiena ar 

van die grond sou sterf. In die geval van die dood van die 

eienaar word grand, net soos enige ander materi~le besitting, ver

erf. 'n Vrou kan egter nie grand besit nie en haar landerye sal 

dus nie soos haar persoonlike materi~le besittings deur haar linie 

geerf word nie, maar dit sal terugga an na haar man wat beheer 

daaroor neem, dit self bewerk, of aan een van sy ander vroue 

in 'n poligame huishouding sal gee of, in geval van hertroue, 

aan sy nuwe vrou, behalwe waar die man by sy vrou se bloedver

wante bly. In di~ geval gee hulle gewoonlik aan horn 'n stuk-

kie van die grond om te bewerk en moet hy dit teruggee as hy 

daarvandaan trek. 

Ten spyte van bogenoemde beginsels ten opsigte van landbou

grond, kan 'n persoon nooit grond absoluut besit nie. Die 

v o o rw a a r de s v e r b o n de a an s y t o e g e s e g de be s i t re g i s d a t h y 

dit nie mag verkoop of verhuur nie~ en dat sy besitreg as gevolg 

van langdurige ongebruik van die grond kan verval. Hoewel danr 

tradisioneel geen sprak~ daarvan was dat grand verkoop kon word 

nie, het daar vandag 'n praktyk insla g gevind waarvolgen s 'n 

persoon wat wegtrek van sy grand, gebruiksreg daarvan aan 'n 

ander persoon vir 'n nominale bedrag kan verkoop. Dit kom voor 

asof dit eerder ~ie verbeterings en opgerigte strukture soos huise, 

leivore en die moeite van ontbossing is waarvoor kompensasie ge

vra word, as wat dit die grond self is vrnt 'n bemarkbare kommodi

teit geword het. 
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Dit is belangrik dat landbougrond ge bruik word. Indien 1 n 

persoon vind dat grand vir horn te vee1 is om te bewerk, ~n 

daar is geen van sy linielede wat belangstel om die grand te 

bewerk nie, moet hy aan die voorman of kaptein rapporteer da t 

hy gebruiksreg ops~, sodat iemand ande rs van di e grand gebruik 

kan maak. Die kaptein kan grand wegneem van 'n persoon wat dit 

nie gebruik nie, met dien verstande da t tydelike braaklegging 

met die oog op verbetering van die grond nie dui op 'n onve rmo~ 

om die grond te gebruik nie . 

In die gevalle waar aan 'n vrou haar eie land ge gee is om te 

bewerk, behoort die opbrengs daarvan aan haarself en sy kan, 

nadat sy voldoende voorsiening gcma ak het vir huishoudel i ke 

gebruik tussen oeste, die oorskot tot haar eie voordeel verkoop. 

Die opbrengs van die man se land, indien hy sy e ie het, word 

apart gestoor en daar word in gelyke mate daarvan gebruik vir 

die huishouding. 

Weiveld is in kommune-besit en elkeen wat vee besit, kan van 

die weiveld gebruik maak. Daar moet egter sorg gedra word 

dat vee nie skade aan gesaaides op landerye of aan woonstrukture 

aanrig nie. Elke stamlid het oak die reg om sy beeste op die 

stoppels van enige ander persoon se gesaaides te laat wei nadat 

die oes af is. Suipings beholrt aan almal, behalwe waar 'n put 

of boorgat deur 'n spesifieke persoon vir eie gebruik gesink is. 

Jagveld en die wild daarop het tradisioneel aan die kaptein be

hoort en elke stamlid kon soveel jag as wat hy wou, behalwe van 
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die spesiaal-beskermde wi ld. As blyk van welwillendheid was dit 

goeie maniere om 1 n deel van die jagprooi aan die kaptein te skenk. 

Wild wat by die Mbukushu, Gciriku en Sambiu spesiaal de ur die 

kaptein beskerm is, was o.a. seekoeie, olifante, elande en kameel

perde. Krokodille~ wildemakoue, baster-ge msbokk e en erdvarke 

mag weens 'n kragtige toorgifmiddel binne-in, wat in die hande 

van die verkeerde persone kwaadaardig kon wees, nie sande r toesig 

van die raadsmanne of die kaptein afgeslag word nie. By die Kwan

ga li en Mbunza was daar geen spesiaal-beskermde wild nie. 

Wildevrugtebome in die veld behoort aan enigiemand, behalwe 

waar 'n boom in iemand se landerye staan en hy dit omhein het. 

Nada t die vrugte van 'n wildeboom gepluk is, behoort dit aan die 

plukker en die neem daarvan sander toestemming is diefstal. 

Geb1este wild behoort aan die persoon \'lat die eerste tref

skoot geskiet het, of die een wat 'n gekweste bok agtervolg, 

behalwe as hy moed opgee en die s oektog staak . Hi'ld in strikk2 

behoort aan die eienaar van d·ie stt'ikke en verwydering daarv a.n 

sander toestemming is diefstal; 'n vergoeding van R5 moes by

voorbeeld deur Baroni aan Ndengo betaal word omdat hy 'n stee nbok 

uit Ndengo se slagyster gesteel het. 

Daar is vandag 'n wet in verband met die jag en beskerm~ng 

van wild en plantegroei wat dii aspekte .. , ree 1 • (Ka van go-Wet 

op Natuurbewaring, Wet Nr. 4 van 1974.) 
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6.2 Ruil - en kooptransaksie ·en ·uitleen van ·arti'kels 

Trandisioneel was daar nie geld betrokke in die ekonomiese sisteem 

van die Kavango nie, en kooptransaksies, met geld as gemene deler 

vir alle ware, het nie bestaan nie. Die oordrag van goedere 

tussen partye het plaasgevind deur mi dde l van ruiltransa ks ie s, 

veral wat voeds e lprodukte betref. 'n Heter by 'n meter riethouer 

ontstronkte· · mah~.9..£ sou E>yvoorbeel d vi r 1 n bees gerui l word, 

ses hoenders vir 1 n bok, ensovoorts. Die ruiltransaksie is op die 

plek afgehandel en prestasie en teenprestasie was wederkerig en 

tegelyk e rtyd. Kredietverlening was onbekend . 
' 

Skuld kon wel voorkom, maar dan slegs in die gevalle waar 'n 

persoon iets by iernand anders geleen het. Ten opsigte van arti-

kels wat geleen is en breek of ver1oor word, moet 'n gelykwaar dige 

ooreenstemmende artikel teruggegee word. 

6.3 · 'Die· ·uftleen ·van ·b·ees·te ('gh~;;hi'ta (Mb'.; Ge., 'S.) ·-rufiso (Kw.2_ 1) 

'n Ryk man leen dikwels sy beeste aan 1 n vriend vir gebruik uit. 

Die gebruik van die uitleen van beest2 ' (].:f-ius'hi'ta/rufiso) hou 

vir albei persone voordeel in. Die eienaar, in die eerste plek t 

word bevoordeel deurdat sy beeste versp reid is en dus vciliger 

is teen siektes; hy beskerm homself teen die afguns van .ander 

wa.t sy rykdom me t jaloesie sou k~n 02jeifo, en terselfdertyd ver·· 

gemaklik dit beheer oor die E>eeste, en weiveld word meer gelykmatig 

verdeel. Die · ruffso/ghushi~a-houers weer het die gebruiksreg 

op die trekkrag . van .die . 5eeste~ .. asook .. op die melk wat gel ewer word. 

l )_ V g 1 • 01 i v i e r , N • J . J • 1 9 6 9 9p·; 'tit. ·pp .. 563-573 
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Verder sal die eienaar horn gevrnonlik na elke jaar van goeie diens 

met 'n kalfie beloon. 

Die rufiso/ghushita-houer mo et die beeste na di e beste van sy ver 

moe versorg. Indien daar 'n bees aan faktore buite sy beh eer 

sterf, moet hy dit dadelik aan die eienaar rap porte er, andersins 

kan die eien aa r horn aanspreeklik hou vir die skade. 'n Horing 

of die vel van 'n dier wat in die veld gevrek het, moet as bewys 

gehou word. Die vleis van 'n dier wat naby die huis vrek en be-

tyds gered kan word, behoort aan die eienaar van die beeste, en hy 

moet dit ko m haal, of so nie moet die rufiso/ghushita-houer die vle is --------
v e r k o op , o f v i r b o k k e o f rn,~~ ri g o r u i l e n a a n d i e e i e n a a r o o r h a n -

dig saam met die vel of horings van die dooie dier as bewysstuk. 

Die eienaar van die beeste kan die beeste te enige rtyd terug-

nee m, maar daar word van horn verwag om goeie diens met 'n kalf 

te beloon. lndien die eienaar hierdie hoflikheidsgeb aar nalaat, 

het die fufiso/ghushi ta- houer geen eisreg nie, maar hy kan druk 

op die eienaar uitoefen deur sy kierie as simbool van ontevre-

denheid sa am met die persone wat die beeste kom haal, na die 

eiena ar te stuur. Die eienaar word hierdeur attent gemaak op sy 

ve rpli gting e en behoort dit na te kom. 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



-11 8-

7. · · onte~matige dad~ ·~n misdade 

7.1 Tnleidi~ng 

Dit is moeilik om 1 n onderskeid te tref tussen 'n onregmatige 

daad en 'n misdaad in die werking van die Kavangoreg. 1 } r.ti.i le 

sake moet 'n klaer h@ en die kl ae r is altyd die benadeelde of sy 

b l o e d v e rw a r. t e • Die voormanne of die kapte in (as verp ersoonlik ing 

van die gesagstruktuur) stel nooi t 'n aksie teen 'n oortreder 

in tensy die benadeelde of sy verwante die persoon kom aankl a 

nie (behalw e natuurlik in gevall e waar die kaptein of di e betrokke 

voorman persoon1ik die benadeelde is o} Daar rus verder ook geen 

verpligt·ing op iemand om 'n saa.k te rapporteer nie, behalwe in 

soverre dit horn van suspisie ten opsigte van aandadig he id vrywaar. 
-1 

Boete (aan d·ie stamkas)! ly f straf en sk a devergoeding (aan die 

benadeelde} word sander meer afgewissel in sake: Dit sou byvoor

be e ld kon gebeur dat A vir X aankla van een of ander onregmatige 

handc ling waar de ur A benadeel sou wees, en dat die hof op die ou 

end vir beide A en X 1 n boete opl~ wat dan in die stamkas gestort 

word; of dat lyfstraf toegedien word aan een of beide van die 

partye. Dit ge beur oak soms dat A en X skadevergoeding aan mekaa r 

betaal, die een miskien 'n rapsie meer as die ande r. In die s aak 

van Kakuthi vs. Mandakwe is Mandakwe byvoorbeeld met ses houe 

gevonnis omdat hy te kenne gegee het dat hy nie die skadeve r goeding 

... ' .. .. . . . 

lt VgL El·ias, ToO. ·1955 op. cit. 
p. 110 e.v. vir sy argumente oor die onderskeid tussen siviele 
en kriminele reg by tradisionele regsisteme in Afrika. 
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aan die benad ee lde wou betaal nie. In die saak van Shoro vs. 

Mutjovi ri moes Mutjovi ri R5 aan Shoro betaal omdat hy haa r aange ~ 

rand het, maar sy moes op haar beurt R3 aan horn bet a a1 omdat sy 
I 

horn daartoe aanleiding gegee het. Dit gebeur dikwels in aan-

randingsake dat sowel s kade vergoed·ing betaal moet word en 

~n boete opgel@ word. In die saak Mushonga vs. Ngoro ~oes Ngoro 

byvoorbeeld vier beeste aan die benadeelde beta al e n RlO aan die 

stamkas. In die saak John vs . Tho ma s moes Thomas vyf beeste aan 

John betaal en een aan die stamkas (boete )o In 'n aanranding saak 

in 1 n algemene bak1eiery. waar Theresia Ghuthimu vir Nando en 

Kapinda aangekla het, is al drie beboet en die boetes in di2 

stamkas gestort. By ander aanrandingsake is slegs skadever -

goeding betaal en geen boete opgele nie; vergelyk byvoorb eeld 

Maguru vs. Goro, Kandyendye en Napemba vs. Hain gura en Diyeve vs. 

Voko en Haghundjangi. 1} 

Dit kom voor asof 1 n daad as strafbaar beskou kan word al is 

dit nie teen 'n bestaande reel of wet gepleeg nie. Die houding 

van die persoon ten opsigte van sy medemens en die se regte en 

besittings is belangrik vir die bepaling van strafbaarheid. Met 

ander woorde: is die persoon daarop uit om sy medemens te benadee1~ 

en benadeel hy horn wel deur sy daad , of is die daad te goeder trou 

gepleeg? Hierdie beginsel blyk byvoorbeelJ uit skertsverhoudinge 

met sekere persone, waar 1 n persoon 1 n goeie vriend en bepaalde 

verwante kan vloek of speels aanrand sender dat hy gestraf hoef te 

ll Alle sake word ir. die bylae opp. 156 e. v . aangegee. 
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wordo 2)- Selfs in gevalle van skertsverhoudinge word daar 

egter ook gelet op die ingesteldheid van die dader: pleeg 

hy die daad in speelsheid en grappenderwys, of is hy werk

lik daaror uit om sy vriend of verwant te benadeel? Aan 

die ander kant egter, kan daar skadevergoeding van 5 n persoon 

geeis word waar hy byvoorbeeld 'n vreemdeling oor die kop 

streel met die doel om horn te verkleiner, of horn aanspreek 

op 'n wyse wat nie by vreemdelinge pas nie en daarop gemik is 

om die ander se menswaardigheid te ska ad, al was dit nie 'n 

ernstige daad van aanranding of 'n blatante geva·1 van laster nie. 

Selfs waar daar 'n wet of re~l bestaan, is die ocrtreding daarvan ni e 

soseer 'n oortreding van die wet as wet nie, maar van die wet 

as deel van di e solidariteit en tradisie van die gemeenskap . 

Deur 'n wet te oortree, slaan hy di e houding in om dit wat goed 

was in die gemeenskap te ignoreer, en hierdie houding is nadelig 

en moet in die kiem gesmoor word. Dit gebeur dat 1 n bepaalde wet 

mettertyd verdwyn, nie omdat dit formeel as wet geskrap is nie, 

maar omdat die instelling van die gemeenskap jeens die betrokke 

wet verander het. So byvoorbeeld is gevalle waar onderwysers 

in die nuut - ingestelde skole lyfstraf toegepas het, as ernstige 

aanianding beskou en ouers het met vele klagtes in di~ verb a nd 

na die howe gegaan. Mettertyd het die besef egter algemeen 

deurgeskemer dat 'n onderwyser oak matige tugreg op 'n stout 

. . kl'nd kari he, en so.n.der dat dit formeel op 'n stamvergadering 

21 Vgl. Bosch, J.L. 1966 · ·on". ·.' cit·. p. 166 i.v.m. die 
skertsverhouding tussen wu o 11~ruis neefs en -niggies). 
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afgekondig is, is hierdie wet gewysig. 

Onkunde, nalatigheid en kranksinnigheid werk strafversagtend in. 

Hoewel sommige regters wel dronkenskap as 1 n versagtende omstandig-

heid beskou, is dit nie algemeen die geval nie. Die houding van 

die regspreker is blykbaar dat 'n drank persoon wel deeglik daar-

van bewus was dat hy besig is om horn dronk te drink voordat hy te 

drank was om redelik te dink, en dat hy horn dus die etiketsre~ls 

vir 1 n dronk persoon moes inprent voordat sy redelikheid voor 

die drank swig, sodat hy outomaties hierop kan handel in sy dronken-

skap. W a a r 1 n d ro n k p e rs o o n d us h u 1 s toe g a an e n g a an s 1 a a p 

en 'n ander sou horn in sy hut korn steur sodat die stoornis 

'n hou oor die kop kry, is die drank persoon nie verantwoordelik 

vir sy daad van aanranding nie, en die stoornis se ongerief 
• 

is sy eie verantwoordelikheid. Sou die drank persoon egter 

rondloop en moeilikheid soek, is hy net so toerekeningsvatbaar 

vir sy dade as 'n nugter man. Hoewel die beskuldigde in die saak 

K~na vs. Ojami dronkenskap as verweer voorgehou het, is hy nogtans 

die redelike swaar vonnis van R30 opgel~ vir rninagting van die Wet 

{Vgl. p.50 tot 58) en net so in die saakbeskadiging- en aan

randingsaak van Thirnende en Dirnbindo waar die beskuldigde 'n 

vonnis van twaalf beeste opgel~ is, ver bo die waarde van die be-

· skadigde geboue. 

Saver dit straf vir onregmatige dade/rnisdade betref, is skadever

goeding gewoonlik betaalbaar, dikwels gepaardgaande met 'n 

boete en/of lyfstraf soos f.>o genoem. Die vader van 1 n kind sal rnoet 

instaan vir die vergoeding van skade wat deur die kind aangerig is. 
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Waar die skuldige 'n volwassene is, en in onmag is om die skade

vergoeding/boete te betao.1, sal sy linie vir horn moet instaan. 

Tot tyd en wyl hulle hieraan vol doen het, sal die skuldige 

vir die kaptein of voorman moet werkj of so nie 'n tyd ·in die 

tronk moet deurbring. Hoewel verjaring nie in die reg voorkom 

nie, bemoeilik dit die saak van die eiser indien 'n saak nie so 

gou moontlik gerapporteer word nie. 

Die nalatige of opsetlike beskadiging van 'n ander persoon se 

eiendom i s 'n onregmatige daad wat dikwels as geding voor die 

howe dieno Uit die aard van die mat e ri~le kultuu r van die 

Kavango is eiendomsbeskadiging veral drieledig te onderskei, 

naamlik (1} skade aangerig aan l andery e (2) skade aange r ig aari 

woonstrukture en ander vervaardigde besittings, en (3) skade 

aangerig aan diere. Die beskadiging van kleiner materi~le 

besittings gaan gewoonlik gepaard met skade wat aangerig is 

aan woonstrukture, soos waar eetgerei beskadig is as gevo ·lg 

van 'n hut wat afgebrand word, of waar 'n bok 'n kledingstuk 

uit die kraal steel en beskadig. 

Daar kan 'n verde r e onderskeid getref word tussen nalatige en 

opsetlike eiendomsbeskadiging. Die beskadiging van en pers oo n 

se eiendom deur vee of huisdiere van 'n ander persoon word 

as nalatige saBkbeskadiging gereken waarvoor die eienaar van die 

d·iere aanspreeklik is. Haar die eienaar van die dier in 'n 

redelike mate voorsorg getref het en 'n dier sou nogtans onvoor-
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siens skade aan 'n ander persoon se eiendom aanrig, is die 

eienaar nie daarvoor aa nspreeklik nie - byvoorbeeld waar 'n 

bees oar 'n sesvoetdraadomheining sou spring, of waar 'n andersins 

mak hand skielik links en regs sou begin byt. 

7.2. l 'Ska.de· aa'lger' i'g aan ·1anderye 

Skade wat op landerye aangerig is, word nie net gereken as 

skade teen die bestaande gewasse op die landerye nie, maar het 

ook te doen met die toekomstige opbrengs van die spesifieke 

land o Die begrawing van ghupupu !:_~- (Mb.) rnbambo-(Kw., Ge., S.) 

medisyne in 'n land met die doel om die eienaar te benadeel ten 

opsigte van komende oeste, is net soseer 'n saak van eiendoms-

beskadiging as beeste wat bestaande gewasse opvreet. 

Aan elke manlike stamlid in die stamgebied word soveel grond 

toeges@ as wat hy en sy vrou(e} effektief kdn bewerk. Hierdie 

landerye is gewoonlik rondom die wooneenhede aangel~, maar 

omdat goeie landbougrond al hoe skaarser word in die bewoonde 

dele naby d·ie rivier, word al hoe meer landerye dieper die bos 

in aangele. Behalwe in die geval van ryk boere en by die land-

bouprojekte Shadikongoro, Musese, Vungu-vungu en Masare, is 

lande rye nie omhein nie. Hoewel die ve e nie ingekamp word nie, 

word daar van die eienaar verwag om behecr oor sy vee uit te oefen, 

gewoonlik deur sy seuns as bees- of bokwagtertjies by die vee te 

plaas, of deur sy beeste na aanleiding van die ·rufiso- (Kw.) 

' · g h ~ h i "t a - ( Mb • , G c • , S • l g e b r u ·i k a a n ' n v r i e n d u i t t e l e e n . H o e \·/ e 1 

die wagtertjies of ·ghus_hi"ta'/ru·fiso-houer aan die eienaar 

verantwoording sal moet doen en gevaar loop om, in die gev a l 
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van die wagtertjies, 'n goeie loesing te ontvang, of om in geval 

v an di e · g h u s· h i t a I r u f i s o - h o u e r di e v o o r re g t e van d i e · g h tis· hf ta j 

· · r u· f i's· o v e r h o Lid i n g t e v e r 1 o o r , b 1 y d i e e i e n a a r d i re k v e r a n two o r de ·i i k 

aan die benadee lde ten opsigte van skade wat deur sy vee aangerig 

iso Waar 'n persoon byvoorbeeld tien beeste van sy eie besit 

e n v y f a s· f u f i s o I g h u ~ i t a - h o u e r v a n ' n v r i e n d , i s h y a an s p re e k -

lik vir sy tien eie beeste indien die skade aan landerye sou 

aanrig, maar sy vr i end is aanspreeklik vir die skade aangerig deur 

sg vyf beeste , selfs al was hulle nie onder sy direkte behee r 

nie. Dit is egter nie nodig dat die eienaar van die beeste as 

mede-aanspreeklike in 'n hofsaak gedaag word nie; slegs die 

persoon ender wie se beheer die beeste geplaas is, tree as be-

skuldigde op. Die eienaar moet inval by die hofbeslissing. 

Dit blyk asof in gevalle waar daar ~n wagtertjie by die vee 

aangestel is en hy sy plig versuirn het, hy soms ook voor die 

hof gedaag kan word om rekenskap te gee; Die eienaar van die 

beeste bly egter aanspreeklik vir die skadevergoeding en 

hoewel hy sy kind 'n goeie pak slae vir sy n~atigheid kan gee, 

het hy nie die reg om die skadevergoeding van die kind se linie 

te eis nie) of later, wanneer die kind eiendom bekom, hierdie 

eiendom te konfiskeer ter delging van die skuld nie. 

Die prosedure wat gevolg word, verskil van stam tot stam. By 

die Mbukushu byvoorbeeld is die korrekte prosedure wanneer die 

eienaar van die landerye 'n ander man se beeste in sy landerye 

kry, om die beeste, sonder om hulle te beseer, uit die landerye 
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te jaag en na die voorman (of kaptein} te neem. Die voorma.n/ 

kaptein sal dan die persoon onder wie se beheer die beeste ver

onderstel is om te wees, laat kom en die voorman/kaptein, die 

eienaar van die landerye, en die persoon wat vir die beeste 

verantwoordelik is (die eienaar of ·tufis·o;ghushita-houerl, 

sal dan na die landerye gaan om die omvang van die skade te 

bepaal. D~~r kan die twee partye die saak onderling skik in die 

voorman/kaptein se teenwoo rdi gheid, of di e benadeelde kan besluit 

om die saak na die hof te neem en skadevergoeding te eis. Sy 

voorneme moet net daar aan die voorman/kaptein bekend gemaak 

word, wat 'n datum sal bepaal waarop die partye in die hof 

moet verskyn. In die tussentyd is die betrokke beeste nag 

geskut by die voorman of kaptein. Die moet daarop 'n persoon 

laat kom wat bekend is met die veegetalle van die beskuldigde 

(vandag is daar 'n vee-inspekteur in elke stamgebied aangestel 

om onder andere hierdie werk te doen) , sodat daar vasgestel kan 

word watter van die beeste werklik aan die be sku ldigde behoort en 

watter hy slegs vir 'n vriend beheer. Nadat die getalle vasgestel 

is, word die vee laat loop . 

Dit is baie bel~ng rik om die korrekte prosedure in di~ verband 

te volg, anders verbeur of bemoe-ilik die benadeelde sy vorderings

reg. In die sa ak van byvoorbeeld Matjokwe vs. Dighoma het Dighoma 

Matjokwe se beeste in sy landerye gevind~ en in plaas d~arvan 

om hulle na die voorman te neem, het hy die beeste in Matjokwe 

se eie landerye ingejaag sodat hulle dit verniel het. Matjokwe 

het daarop 'n aksie vir skadevergoeding teen Dighoma ingestel vir 

die vernieling van sy (M atjokwe s'nl landerye deur sy eie beeste, 
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en die hof het R40 of een bees skadevergoeding aan ho rn toegeken . 

In 'n aksie om skadevergoeding ingestel deur Thimende teen 

Rufunus Kandyendje~ het die voorman versuim om seker te maak 

watter van die betrokke beeste werklik aan Kandyendje behoort 

het, en die kaptein het die saak uitgestel totdat die vee-

inspekteur uitsluitsel in die verband gegee het. 

is oor sy nalatigheid berispe . 

Die voorman 

. By die ander stamme word die beeste na die eien aa r of _!Ufiso/ 

ghushita -h ouer se kraal gejaag. Daarna gaan die eienaar of 

be he e rd e r ( r u f i s· o I g h us h i ta~~ h o u e r ) van di e b e es t e e n di e e i e n a a r 

van die landerye na die voorman en gesa me ntlik gaan hulle kyk wat 

die skade is. 

Oar die algemeen is die ander stamme minder st reng as die Mbukushu 

ten opsigte van die beskadiging van 1anderye~ en skadevergoeding 

is een bees vir ernstige skade wat aan die gemiddelde landery 

aangerig is, behalwe waar die beeste met opset daarin gejaag is, 

in welke geval twee beeste as skadevergoeding geeis sal word. 

Die eienaar sal in gevalle van nalatige saakbeskadiging waarby 

1 n hoe boete opgel~ is (bv. een bees}, die skade betaal, maar 

in die geval van ligte skade sal die rufjso/ghushita-houer 

gewoonlik die skadevergoeding uit sy eie s~k betaal om sy eer by 

die eienaar te beskerm. 

By die Mbukushu hang die grootte van die skadevergoeding wat 

betaalbaar is af van die hoeveelhzid beeste wat in die landerye 

was en die graad van die skade wat aangerig is. Wanneer die skade 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



-127-

gering is en die beheerder van die beeste of die e ie naa r van 

die landerye jaa g die bee ste uit di e lande voord a t werkl ike groo t 

+ skade aangeri g i s , sal di e hof s ka de vergoed i ng van - 50 sent per 

kop toesta an, wa arv an die be heerde r va n die beeste die volle 

bedrag sal moet betaal - in so 1 n gev a l ko m die werkli ke eiena ar-

skap van die beeste ni e ter sprake nie. Waa r die skade egter 

groot is, is 'n pro rata de el van die be este wat op die lande rye 

oortree het, as s kadev e r goed in g betaalbaar , en dra di e wer kl i ke 

eienaar(sl van die beeste i n verhoud in g by to t die s kade verg oedi ng , 

afhangende van die hoev ee l hei d van die bee s t e wat die sk ade aang e -

r i g h e t , w a a r v an h y ( h u 11 e 1 d i e e i e n a a r ( s )_ i s . H i e r d i e p r o rat a 

deel is gewoonlik een vyfd e van die aantal beeste in die landerye, 

hoewel skadevergoeding van meer as tien beeste uiters s el de toe

gestaan sal word; met dien verstande dat die s ka de ve rg oed ing 

grater as tien be este kan we es waar 'n gr oat trap bees t e (bv. 

tweehonderd}_ 'n groot lap gesaaides (bv. tien hektaar} ve rwoes. 

Dit is slegs in die mode r ne tyd dat daar sprake is van sulke 

groot gesaaides; dit skyn ook asof daar van die eienaar verwag 

word om sy Tanderye behoorlik toe te kamp indien hy op so 'n groat 

skaal wil boer, en dat ditsy plig is om t oe te sien dat beeste 

nie in sy gesaaides kom ni~. Hy sou egter 'n hoe skadevergoeding 

kon eis as iemand met opset beeste in sy lande rye injaag. 

In alle gevalle is die skadevergoeding 5etaalb aar vir opsetlike 

vernieling van 'n ander se gesaaides deur vee daarin te jaag, 

heelwat ho~r as in geval van nalatigheid. Waar iemand 'n ander 

persoon se beeste met opset in 'n derde persoon se landerye injaa g 

met die doel om die derde persoon skade te berokken, is die drywer 
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van die beeste, en nie die eien aar of rufiso/ ghushita-h ouer nie, 

aanspreeklik vir die skade, en dit wil voor kom as of skadevergoeding 

aan beide die eienaar van die landerye so1-Jel as die 11 e·ienaar 11 

van die beeste toegestaan kan word, in die eerste geval vir 

werklike skade aangerig, en in die t wee de vir naamskending. 

Dit blyk asof die hof in gevalle van die afbranding van lande-

rye dieselfde houding inneem as by die afbranding van woonstruk

ture, naamlik dat daar kwytskelding of gelyke kompensasie moet 

wees in gevalle van nalatige brandstigting, en dubbele kompensasie 

in gevalle van opset. In dergelike gevalle is skadevergoeding 

bepaalbaar op grand van gemidde lde vorige oeste op die betrokke 

land, of in die geval van 1 n nuwe .and op grand van ooreenstemmend2 

landerye. . 3 
Een mathouer ontstronkte mahang o ongev eer 1 rn word ric·· 

reken as gely ks taande aan een bees of R40. 

In gevalle waar 'n persoon kommunale weiveld afbrand, sal 

die betrokke voorman, of die kaptein self~ as klaer optree en 

straf na goeddunke op le. 

Die eienaar van gesaaides het nie d·i e reg om skadevergoedi ng 

te eis i n gevalle waar bees te op sy l an de oortrec r.adat die 

oes reeds af i s nie; hy kan ook nie wei regte wei er op die 

stoppeis op die 1 an de na die oes n ·j e. 

7 . 2 . 2 · S k' a d ~ an g e· r i g a an v./O on s· t Y' u kt u re· e n ·an de r v e r v a a rd i ~de 

· ·b e·s i'tt i'n~~ · 

Daar is reeds hierbo daarop gewys dat daar by die onherstelbare 

vernietiging van woonstrukture, byvoorbeeld deur brand, skadever-
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goeding betaal word in ooreenstemming met die waarde van die 

betrokke woonstrukture in gevalle van na1atigheid, en dubbeld 

die waarde in gevalle van opset, hoe we l sommige regsprekers neig 

om skuld in geva1 van nalatigheid heeltemal kwyt te skeld. 

Dit kom voor asof die oprigtingskoste bepalend is vir die vergo e

ding van skade - waar 'n afgebrande kraal byvoorbeeld oorspronklik 

RlOO gekos het om op te rig, sal die skade ve rg oeding daarvolgens 

bepaal word. Die betrokke partye kan natuurlik oak onderlin g 

ooreen kom oor die heroprigting van die bepaa1de geboue, en ver

kieslik moet die voorman of kaptein self teenwoordig wees in die 

teenwoordigheid van getuies. 

Die wa arde van 'n gewone (3rn x 3ml paa l-en-rie t hut is naa stenby 

RlO, maar baksteengeboue se waarde word as veel ho~r bereken. 

So is Dimbindo byvoorbeeld met tien beeste gevonnis vir die 

opsetli ke beskadiging van die huis van die stamsekretaris by 

Mukwe. Vyf van die beeste was vir die bakstene en vyf vir die 

vensters. 

By die bepaling van skadevergoeding word hufshoudelike artikels 

en persoonlike besittings en geld wat in die proses beskadig of 

vernietig is, bygAreken. In die hof sal hierdie beskadigde 

. artikels gewoonlik as bewysstu~ke getoon word. 

Noodweer, d.w.s. waar 'n persoon se woning ondergeskik gestel word 

aan 'n 1ewe, of aan 'n meer waardevolle materi~le voorwerp binne 

die woning, dien as gronde vir kwytskelding van skuld . Die inge-
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steldheid van die dader sal egter we l deeg1ik in ag geneem 

word. 1 n Persoon kan byvoorbeeld die deur van 1 n brandende 
J 

gebou oopbreek om waardevolle voorwerp e binne te red. indien 

hy bewus is van die bestaan van sulke voorwe rpe, selfs as hy op 

die ou end misluk in sy poging om wel die voorwerpe te red. 

Die eienaar van woonstrukture kan nie aanspraak maak op skade-

vergoeding vir wooneenhede waarvan hy afstand gedoen het nie. 

Waar 'n kraalhoof sy kraal ontruim en horn elders gaan vestig 

sender om blyke te gee dat hy sy vorige kraal wil behou, byvoor

beeld as periodi eke verblyfplek of om later te verkoop, het hy 

geen reg om skadevergoeding te eis vir skade wat aan gerig is ni e . 

I n g e v a 11 e w a a r 1 n s t r u k tu u r b i n n e 1 n k r a a 1 de u r v e rv; e r ·i n g e n 

langdurige ongebruik so vervalle is dat di t sy bruikbaarheid 

verloor, kan die eienaar nie ver goeding eis indien dit beskadig 

word n1'e, 

In gev alle waar diere skade aan woonstrukture aanrig~ is die eienaar 

van die dier aanspreeklik om in gelyke mate vir die skade te 

kompenseer. Net soos in die geval van vee wat op landerye 

oortree, mag die oortredende dier nie beseer word nie, maar die 

benadeelde kan weier om die dier te laat gaan voordat die skade 

vergoed is, of voordat die hof 1 n uitspraak in di~ verband gegee 

bet. 

Vee maak 1 n groot deel van die materi~le besitting van die Kavango 

uit, en behalwe vir die ekonomies benut5are waarde daarva n, het 
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veebesit ook 'n ho~ prestigewaarde . Rykdom word gemeet aan 

groat vee-, en veral bees-, getal"le. Vand ag , ender invloed van 

landbouvoorligting,. speel kwaliteit 'n al ho e grater rol, en 

waar die waarde van 'n bees onlangs nog vasgestel is op R40, 

die van 1 n bok op R6 en 1 n hoender op Rl, oevraagteken sommi ge 

regsprekers vandag hierdie (relatief laei geldelike ekwi valent , 

en is hulle geneig om 'n hogr waarde na gelang van die gehalte 

van die betrokke stuk vee toe te ken. 

Die reel geld, soos in alle gevalle van eiendoms beskadiging, 

dat waar 'n dier nalatiglik beseer of gedood is, byvoorbeeld 

deur 1 n motor, 'n gelykwaardige dier of die geldelike ekwivalen t 

daar~an, in ruil verskaf word, met dien ve rstande dat 'n lig te 

en tydelike beseri ng, soos 1 n ha an wat sy stertve re verloor of 1 n 

ligte wand aan 1 n beess nie aanleiding kan gee tot :n eis om 

skadevergoeding met die doe1 om moontlik 1 n beter dier in rui1 te 

ontvang nie. Waar die besering of dood var die dier met opset 

plaasgevind het, is die skuldige aanspreeklik om dubbele kompen

sasie te lewer. In beide geva11e~ opsetlik of nalatiglik, behou 

die ei ena ar die beseerde/dooie dier. Waar die benadeelde nie te-

vrede is met die kwaliteit van die dier(el wat hy as kompensasie 

ontvang het nie, kan hy ham tot die hof rig, wat uitsluitsel in 

die verband sal gee. Skadevcrgoeding is nfe betaalbaar vir 'n 

dier \;a t uit selfverdediging gedood of 5eseer ·is nie. Oak hier 

neig sommige regters om s ku ld heeltemal kwyt te skeld ih die geval 

van nalati ghei d. 

Gevalle waar een dier 'n ander beseer, byvoorbeeld waar twee 

bulle bakleit kan nie aanleiding gee tot 'n aksie om 
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skadevergoeding nie, behalwa in gevalle w~ar 'n spesificke dier 

bekend is vir 'n kwaai humeur, en waar die eienaar a lreeds 

versoek is om die spesifieke dier ·ir toom te hou of te ver nietig, 

en hy nagelaat het om dit te doen. In gevalle waar die eienaar 

van 'n kwaadaardige dier versuim om voorsorg te tref en sy dier 

sou 'n ander dier beseer, \l/Orci hy gereken opsetlik te wees e11 is 

dubbele skadevergoeding betaalbaar. 

Wagtertjies wat 'n dier in die uitvoering van hulle plig beseer 

of dood, is van sku1d kwytgeskeld. 

7.3 Diefsta1 

Diefstal is 'n ernstige onregmatige daad in die Kavango en skade

vergoeding van twee maal of meer die waarde van die gestee~de 

goedere is betaalbaar wanneer 'n persoon skuldig bevind word 

aan diefs-Cal. Di kwe ls wo rd 'n boetc ook nag opgel~ wat na die 

stamkas gaa:"l, of lyfst raf word toegedien. 

D·iefstal is vr·oeer baie swaar gestraf en die dief is soms gedood 

om ham uit die gemeenskap te ve rwyder en om as afskrikmidde1 vir die 

res te dien. Die veroordee lde is gewoon1if< verdr1nk deur hom 

ender 'n via to ·(houtkano) vas te maak. of horn met 'n gewi g a ail s.y 

pol se in die rivier te gooi. Die nesitti n gs var. di'e 5eskuldigde 

is gekonfiskeer en die kaptein het di e benadeelde daaru~t gekom

penseer. 

W.anneer 1 n pe.rsoon 'n. dtef in sy fu.iis be.trap, en die_ dief sou 

teenstand bied of prob~er ontv1u g, Ran hy ~o m met gewe ld oorrornpel, 
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en kon horn vroeer selfs dood. Hierdie reg 0111 'n dief met gewe1d 

te arresteer, kan deur enige verbyganger toegepas word sender 

dat die aanrander vervo lging hoef te vrees - dit sou bestempel 

kon wo rd as 1
11 situasie van noodweer, en die aanrander sa1 geprys 

word vir sy bedagsaamheid: "Jy kan horn slaan soos jy wil, want 

iemand i'lat in 1 n ander huis is, is soos 1 n 1eeu; as jy met horn 

speel, kan hy jou dalk doodmaak" (kaptei n Dimbare). 

Veediefstal word in dieselfde li g beskou as oortreding van 1 n 

persoon se hutprivaatheid met d·ie doel om te steel, en die beginsel 

dat hy met ge we ld in hegtenis geneem kan word, geld ook vir 1 n 

veedief. 

Dit blyk asof, hoe we l die skadevergoeding betaa"lbaar pro r ata 

diese1fde bly, die boete aan die stamkas vergroot in dien 1 n persoon 

'n tweede of verdere keer aan diefstal skuldig bevind word. 

'n Kind wat iets steel, sal "vfr homself moet praat 11 in die hof, 

en hoewel sy vader vir die skadevergoeding moet instaan, kan die 

kind self lyfstraf deur die hof opgel~ word, wat in die teenwoor

di ghei d van die aanwes iges deur die stam~ode toegedien sal word. 

(Net soos in ander gevalle waar skadevergoeding en/of boete 

betaalbaar is, en die s kuldige in onvermo~ is om die skade te 

verhaal of die boete te betaal, sal sy linie,in geva.l van 'n 

volwassene,vir horn moet instaan. Tot tyd en wyl die bloedverwante 

hieraan voldo e n het, sal die skuldige 5y die kaptein of voorman 

moet werk) of in die tronk moet sit). 
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7.4 Aanranding 

Eise om skadev ergoe ding vir aanranding is van die mees algemene 

sake waarmee die howe hulle besig hou. Uit 'n monster van 30 

opeenvolgende sake in die Mbukushu-kapteinshof, het 11 oor aan

randing gehandel. {Sowel die kaptein as die voormanne kan aan 

randingsake verhoor, maar ingewikkelde aanrandingsake waar een of 

albei van die partye nie ~Y die uitspraak van die voorman sh of wil 

berus nie, word gewoonlik na die kaptein geneem.) 

Dit skyn asof bloedlating 'n 5elangrike aspek van die bepa1ing 

van skadevergoeding in aanrandingsake is; waar 'n persoon sod anig 

aangerand word dat hy bleed laat, sal die skuld van die aanrander, 

en oak die skadevergoeding betaalbaa r aan die beseerde, grater wees. 

Dit blyk asof bleed vroe~r 'n belangrike simboliese funksie vervul 

het. Die bleed van die stamlede was 'n belangrike bindingselement 

met die stamnoof/kaptein, en hy alleen het mag oor die bloed(lewe} 

van sy stamlede gehad. Waar 'n persoon dus iemand so aanrand dat 

hy as gevolg daarvan bleed laat, was dft nie 'n sivfele saak van 

aanrandi·ng nie, maar 'n direkte uittarting van die kaptein se gesags 

en van die solidariteit van die gemeens kap. Hierdie beginse1 

geld vandag nie meer nie en is aanrandfng 'n persoonlike saak 

tussen twee partye, hoewel daar in gevalle van bloedlating nag 

'n gebrutk uit di~ verlede toegepas word, naamlik die slag van 

'n bees, bok of hoender vir d1' e "was van di"e wonde" "(kupu"pu ( Mbl 
.. . . 

kuditai ·ka (Ge., S., Kw.), v1aarvan die bloed aan die beseerde 9e-

smeer en die vleis deur horn en sy f amtlt e ge~et word~ in aansluiting 

hierby is daar ooR dik we ls (hoewel nie altyd nie}, buiten skade

vergoeding aan die beseerde, ook nog 1 n boete aan di"e stamkas 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



-135-

betaalbaar. In die saak van Ndara en Th eres ia vs . Mba mbo 1noes 

Mbambo byvoorbeeld RlO aan Theresia betaal omdat hy haa r geklap 

het, een bees as wondewasmiddel vir Ndara omdat hy sy oogbank 

stukkend gegooi het met 'n klip~ asook RlO aan die stamkas. 

Daar is reeds daarop gewys dat 'n persoon 'n ander kan aanrand 

as hy di~ op heterdaa d betrap waar hy besig is om vee of iets uit 

'n ander se huis te steel, sender dat die aanrander vervolging 

hoef te vrees. Di ese lfde beginsel geld in die geval van selfver

dedi ging, die verde diging van 'n ander persoon, of die verdediging 

van materi~le ·5esittings. 

'n Persoon wat homself verdedig, he t nie skuld aan die beserings 

wat die aanvall er opdoen nie, selfs as die wapens waa rmee hy 

homself verdedig veel gevaarliker is as di~ van die aanvaller. 

As die onmiddellik-dreigende gevaar afgeweer is - die aanvaller 

1@ byvoorbeeld bewusteloos op die gro~d - mag daardie persoon 

egter nie voortgaan om die aanvaller in woede aan te rand ni2; 

in sc 'n geval sal 'n element van skuld op die selfverdediger 

rus. Waar die aanvaller egter verbete aanhou met sy aanval, ka n 

die persoon wat homself verdedig so ver gaan o"i die aanvaller 

te dood, behalwe in gevalle waa r dit voor-die-handlfggend is dat 

die aanvaller nte die doel het om te dood nie - byvoorbeeld waar 

hy die persoon met 'n dun l atjie aenr anrl. 'n Persoon het verder 

ook nie skuld aan 'n aanrandi ng wat gepleeg is in 'n poging om 

'n ander persoon teen 'n aanvaller te Verdedfg nie, veral in 

gevalle waar dit duidelik is dat die ander persoon ~ie opgewasse 

is teen die aanvaller nie. Die omstandighede en ingesteldheid van 
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die persone wa t betrokke is sal e gt e r in ag geneem word . remand 

kan byvoorbeeld nie selfverdediging as skuldkwytskeldende verweer 

voorhou waar hy 'n ander persoon so getart het dat di~ horn in 

woede aangeva1 het nie. In so 'n geva1 is die aanvailer so11-1el e.s 

die verdediger skuldig, die verdediger nie soseer vir die aan r and

ing van die aanvaller nie, maar ec rder vir die oorsaaklikheid van 

die bakleiery. In die saak van Shoro vs. Mutjoviri moes Mutjo viri 

byvoor bee ld R5 aan Shoro betaal omdat hy haar aangeval het, maar 

Shoro moes op haar beurt R3 aan Mutjovi r ·i beta al orndat sy die 

oorsaak van die onenigheid was. 

Die bes kerming van die mdteri~le besittings van 'n persoon lei 

ook tot die kwytskelding van skuld weens aanranding. tfo a r 

'n persoon byvoorbeeld sien dat iemand van plan is om iemand 

anders se bees of bok wederregte11k keel af te sny, of van pl an 

is om sy huis wederregtelik aan die 5rand te steek, kan hy daardie 

pe r soon aanrand om die daad te verhoed - nogtans slegs waar hy 

deur die aanranding die daad moontlik sou kon verhc~d. Indien 

die daad van eiendomsbeskadiging egter reeds gepleeg fs, kan die 

aanrander nie kwytskelding van skuld pleit op grand van noodweer 

nie. 

Waar die kaptein 1 n noodtoestnnd s ou afkondig, en 1 n persoon 

beseer 'n ander nalqtig1ik in die gees van die noodtoestand -

'n persoon steek byvoorbeeld 'n mede~kraallid in die nag dood 

onder die ind r uR dat hy 'n terroris i's - is die aanrander on

sku1dig. 
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Growwe nalatigheid is oak strafbaar. In die saak van Mashaka vs. 

Dinyando het Dinyando byvoorbeeld by 'n bierdrinkery kwaad geword 

en 'n beker teen 'n pao.1 geslinger sodat dit weggeskram en Mashaka 

se kind teen die kop getref het . Die wond het effens gebloei. 

Dinyando is sk.uldig bevind en moes R3 aan Mashaka betaal en 'n 

hoender slag om "die wonde te was". 

Die feit dat 'n ander persoon die aanrander gelaster of gevioek 

het, sal nie as bepaling van onskul d in die hof geld nie; hoewel 

dit dikwels sal gebeur dat die lasteraar ook skuldfg bevind word. 

As ie mand in 'n algemene bakleiery seerkry en veral ashy bl oed 

laat , kan hy skadevergoedin g fn die hof eis, al het hy willens en 

wetens aan die bakleiery meeged oen . Die kans is niet em in daar dat 

skadevergoeding nie toegestaan sal word nie e n dat aan die bena-

d e e 1 de s owe 1 as di e a an ran de r ' n b o et e op g e 1 e s a l word • I n di e 

saak van Ghuthimu vs. Nando en Kapinda waarin Ghuthimu aansoek 

gedoen het om s kade vergo eding vir die 5eserings opgedoen in 'n 

bakleiery met die beskuldigdes, is aan al drie die betrokkenes 

'n boete opgel~. Ghuthin1u R3, Nando R3 en Kapinda R5, wat al"les 

aan die stamkas betaal is. Waar 1 n persoon 'n ander uitdaag 

tot 'n bakleiery, kan hy nie later aansoek doen om skadevergoeding 

weens besering nie. · Hoewel dronkenskap nie altyd as versagtende 

omstandighede dien vir dade wat die dran k persoon wederregtelik 

in sy dronkenskap gepleeg het nie, sal skadevergoeding 1ie toege

staan word as 'n nugter persoon opsetlik met 'n drank persoon gaan 

sukkel het met die doel om hom kwaad te maak, en di~ persoon die 

laspos in sy dronkenskap aangerand het nie. 
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'n Man het 'n matige tugtigingsreg op sy vrou en sy kan nie 

skadevergoeding van horn eis vir aanranding wat gepleeg is in die 

uitvoering van hierdie reg nie. Dit is egter belangrik dat die 

tugtiging matig sa1 wees, en in 'n goeie gees, naamlik met die 

doel om haar tereg te wys. 'n Man kan nie sy vrou herhaaldelik 

en sander rede slaan nie; so 'n handeling sou wederregte1ik 

wees en die hof sou skadevergoeding aan die vrou kon toestaan. 

Die onus rus op die hof om te besluit of die tugtiging matig en 

geregverdig toegedien is, of nie. 

Ouers het 'n matige tugtigingsreg op stout kinders, so ook die 

moeders- en vadersbroers en ander gesagsdraende familielede. 

Tugreg kan verder gedelegeer word na die ouer broers en susters 

van die kind. Onder geen omstandighede mag 'n vreemdeling of nie

fami lielid stout kinders pak gee nie. Die een vrou in 1 n po1igame 

huishouding mag ook nie die kinders van die ander vrou(ensl slaan 

nie, selfs a1 is sy die hoofvrou van die kraal. Vandag het onder

wysers in die skole oak 'n matige tugtigingsreg op leerlinge. 

Vriende en skertsmaats kan mekaar ook speels aanrand, maar 

die ingesteldheid van die dader 5ly van be1ang. Bleed- en 

aanverwante teenoor wie speelse aanranding nfe wederregtelik is 

nie, is die s.waer; die moeder se susterskind ·cs·hanyo·ko (Mb.1, 

· ·shan·awC! (Ge., S.}..; ·gu·rihan·ane (Kw.JL; BroersR.ind van die moeder 

' (thiro · ·(Mb.L,' s'Fli'ro ·(Ge., S.},"'-siywa ·(Kw.Ji; oupa en ouma 

' ('nyakodia (Mb.l, .. vama·ma ·(Ge-> S.I, ' Zinyak·~ (Kw.)l; jonger 

broer ' {.!10._!}_a · (Mt5.J_,'" m.u·ghunyan··de (Ge., S. }._," ·mumb/an·ge {Kw.11 en 
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kleinkind ' (mwi'ktirwa· (Mb.); ·s·hi 'te·kuru (Ge., S.), ·~ekui'u (Kw.)J . 

Waar iemand deur 'n b:aai dier aangerand v..-ord, is die eienaar 

van die dier aanspreeklik vir skadevergoeding indien hy voorheen 

oar sy dier gewanrsku is. ·Hierdie skadevergoAding is outornaties 

deur gebruik vasgestel en die saak word gewoonlik nie eers in die 

hof gerapporteer nie. As 'n hond naamlik iemand byt, moet sy 

eienaar die beseerde twee bokke gee. Die een slag hy om "die 

wonde te was", die ander ge ld as skadevergoeding. In die geval 

van 'n bees wat iemand stoot, geld dieselfde gebruik~ behalwe 

dat daar 'n sosiale sanksie op ;n ryk man sa1 rus om "die wonde met 

bees b ·1 o e d t e w as '' • 1 n Bo k s a 1 i n s o ' n 9 e v a 1 no g as s k a de v e r go e d -

ing gegee word, maar 'n bees sal geslag word om 11 die wonde te 

was 11
• l::loewel die vleis aa n die 5eseerde behoort, is dit paslik 

om die skenker van die vleis ook te nooi om s aam te eet. So word 

goeie sosiale verhoudinge herstel. 

Die aggressiewe dier kan in selfverciediging gedood word sonder dat 

die eienaar 'n reg op skadevergoeding het - 'n hond wat 5laffend 

op iemand afstorm, word gereken aggressief te wees en kan gedood 

word. Die vleis van 'n bees wat in selfverdediging gedood is, 

behoort aan die eienaar van die bees, en indien hy 'n bees slag vir 

die was van die wonde, kan hy nie die vleis van die dooie dier 

a~nbied n1e, maar meet hy 1
11 ander dier (bees of bok) <.:aarvoor slag . 

'n Starnbode of stampoiisieman is nie aanspreeklik vir sk.adever·· 

go e di n g wee n s o e s e t'i n g s \•J a t toe g e d i e n i s i n d i e u i t v o e r i n g v a n 

sy plig nie. Die straf vir aanranding verskil van geval tot geva.1 

en hang af van die ingesteldheid van die aanrander, die mate van 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



-140-

opset of nal atigheidj en die graad van besering (waarin bloedlating 

1 n belangri ke rol speel) . Hoewel skadevergoeding sal vergroot 

na gelang van <lie graad van die besering, kan ons nie praat vo.n 

In werklike berekening van ver rr10enskC1de nie. Di t skyn eerder 

of daar In va s ges t e 1 de ska-al van kompensasie geld Vlil t wisse l van 

In ran cl of twee tot vyf beeste. 1 1 Ver- ge 'i y k die bylae va_naf p ~ 15 6 

7.5 Moord en strafbare man~lag .-..-...... 

Vandag word sake waarby die dood van :n persoon op onregrr.atiqe 

w y s e v e r o o rs a a k i s , de u r d i e b 1 a n k e ma g i s t r a a t -; n R u n d u v e r h o o r . 

Di t g e be u r e gt e r di kw el s d at di e b 1 o e d v e rw an tc~ v a 11 di e o o r 1 e den e 

die saak weer by die kaptein· aanhangig maak, en dat hy die 

moordenaar sal herverhoor en skadevergoeding aan die vermoorde 

s e 1 ·; n i e s a l toe ke n s e 1 f s a 1 i s di e moor d:?. n a a r· a 1 reeds vol gens 

die blanke reg gevonnis. Dit ka n ook gebeur dat di~ hof 'n 

persoon skuldig bevind aan moord al ls hy on sku ldig be vind deur 

die !Jlanke hof. M c o r d -1 s e g t e 1- i n d i e g e v a 1 ' n s i v i e ·1 e s a a k 

en die saak sa1 slegs her verhoor word indien 'n klag aanhangig 

g e rn a a k \'/ o rd • Vanselfsprekend kan slegs die 1inielede van die 

oor1eden e 'n moordenaar voor die hof daag. 

Vroeer is moordenaars gedo od, of het hui-le as lewensla. nge 

s l a i.r1 e i n di e 1 i n i e v an di e o o r 1 e den e o f by di e k a pt e i n s e 1 f g e -

werk, en in nie-opsetlike gevalle kon die moordenaar vryspraak 

verkry deur die betaling van skadevergoeding van tiPn tot 

_______________ ..._. __ _ 
l} Hoewel die ekwivalente geldwaarde van 1 n bees omtrent R40 

is (bvo W-3.ar 1 n bees gr:dood is en sk a.deve rgo eding betaal moet 
wordl word daar vir aanranding selde koffipensasie van meer as 
R60 toegestc;.an. 

) 
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twaalf beeste aan die linie van die oorledene. 

Bloedwraak is dikwels toegepas in gevalle van moord en was nie 

strafbaar nie. Die broers of ander linielede van die oorledene 

sou na die kraal van die mo~rdenaar gaan en horn doodmaak en sy 

goedere konfiskeer. Bloedwraak kon egter slegs deur die nabye 

bloedverwante van die verrnoorde toegepas word, en 'n buitestaander 

sou nie as regter en teregsteller van die moordenaar kon optree 

nie, selfs as hy horn op heterdaad betrap, of die bewys van sy 

skuld voor - die-handliggend sou wees. Die moordenaar sou slegs 

bloedwfaak kon ontvlug deur na die kaptein se kraal te vlug en 

daar verhoor af te wag. Daar sou die bloedverwante van die 

oorledene horn nie mag uithaal nie, want hy was dan in "veilige 

bewaring". · (e ko·n~_~_( Kw.})_. 

Net soos in die geval van aanranding, di e n selfverdediging 

as gronde vir kwytskelding van skuld aan die dood van die aan

valler~ selfs al het die selfverdediger 1 n wapen gebruik wat veel 

meer potent as die wapen van die aanvaller is; met dien verstande 

<lat daar wel 'n moontlikheid moet bestaan dat die lewe van die 

verdediger bedreig word, m.a.w. waar dit duictelik is da t die aan

valler onrnoontlik op so 'n manier die dood van die persoon kan ver

oorsaak, mag die verdediger horn nie doelbewus dood nie. 

Die verdediging van 'n ander persoon, of die verdediging van be

sittings (nocdweer of . die 5etrapping van 'n dief) dien ook 

as gronde vir kwytskelding van skuld aan moord; 'n noodtoestand 

sal as versagtende ornstandigl1ede dien. 
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'n Moord is 'n onregmatige daad gepleeg teen die bleed van 

'n linie van die oor ledene, en 'n aksie om skadevergoeding 

sal dus deur 'n belangrike persoon in die 1-inie ingest e l wor d. 

Die vrou van die oorle dene kan nie skadevergoeding vir haar en 

haar kinders weens die dood van die broodwinner eis nie. 

Waar meer as een persoon dee l gehad het aa n 'n moord , is al

mal ewe sk uld ig; sel fs al is die werkl i ke dood slags dcur 

een van hull e veroo rsa ak, sou a1mal die bed oelin g gehad het om 

te moor. Waar een van die medepligtiges egt e r duid e lik nie die 

bedoeling gehad het om die oorledene te vermoor nie , ma ar 

slegs om horn aan te rand, e n dit oak so stel, is sy skuld 

minder, maar hy sal skadevergo eding moet beta a l vir aanran ding . 

Vrugafdryw i ng is 1 n onregm at ige daad in die reg, en 1 n lini e

lid van die moeder of die vader van die kind kan skadever

goeding vir die dood van die ongebore kind eis. Die skade ~ 

vergoeding sal ge~is word van die ouer wat die vrugafdrywing 

laat doen of gedoen het. Vrugafdrywin g vind egter deurgaans 

in die geheim plaas sodat sulke sake byna nooit in die hof 

beland nie. Die veroorsaking van die dood van 'n perscon as 

gevolg van on kundige mediese behandeling is oak strafbaar, 

selfs waar die oorledene uitdruklik toestemming gegee het tot 

die b :~handeling. 'n ~nga (toordokter} meet gewoonlik eers 

self van die medisyne drink voordat hy dit toedien. Op 

dieselfde wyse is die veroorsaking van die dood van 'n persoon 

wederregtelik in gevalle waar hy self versoek het dat hy 

gedood word, of as gevolg van die toediening van genadedood. 
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Waar iemand se dood veroorsa ak word deur 'n agg re s sief-geaarde 

dier van iemand anders, is die eianaar van die dier aanspreeklik 

vir skadevergoeding aan die linie van die oorledene. Hy dra 

skuld indi en hy bewus was van die aggressiwitei t vandi e betrokke 

dier en nagelaat het om voor·sorg te tref . Di e skadeverg oeding 

wat beta al baar is, beloop tien tot twa a lf 5ees te . 

In alle gevalle vind die verdelin g va n skadevargoeding binne 

die linie van die oorledene net soos in die gev a 1 van vererwing 

plaas~ met dien verstande dat waar die moorden aa r self 'n lid van 

die linie was, hy die skadevergoeding aan die an der lede sal 

beta.al, en verder buite rekening ge laat word by die verde lin g 

van die besittings van die oorledene. 

7.6 Laster 

Laster is 'n onregmatige daad wat aanleiding kan gee tot 'n 

eis om sk ad•= vergoeding. Die gebruik van ongeg r o!lde vernederend e 

of beledigende taal teenoor 'n persoon is strafbaar, maar nie 

die gebruik van onwelvoeglike taal in die teen woordigheid van 

'n ander persoon nie. Dit blyk ook dat beskuldigings wat wel 

waar ist nie tot 'n eis om skadevergoeding kan lei nie. 

Dit kom voor asof die mees a.12emene de1ikte in verban d m::t laster 

na aanleiding van 5eskuldigings van abnormale of verbode seksuc1e 

gedrag of met verwysing na geslagsdele ontstaan, en wear die 

lasteraar in so 'n geval skuldig bevind word~ is 'n skadevergoeding 
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van on~eve er RlO betaalbaar . Verdere gevalle van laster waarvocr 

skadevergoeding ge~is kan word, is waar 'n persoon valslik va n 

diefstal, toordery of moord beskuldig 1,11ord~ of waar na hom as ef=n 

of ander afkcurenswaardige dier (soos 'n hond, vark, donkie, wo1f of 

bobb ejaa nl verwys word. Die gees waarin die lasterlike bewering 

gema ak word, is belangrik. Die laster van 1 n vriend of skert.s-

maat in 'n goeie gesindheid is ni e strafbaar nie: "Vloek ·is mos 

verskillend. Daar is mos een wat 'n manse hart seermaaks en 'n 

ander maak sy hart bly maak as hy horn vloek 11
• zsegspersoon) i) Net 

soos in die geval van speelse aanranding het hy die reg om sommige 

van sy blo ed- en aanverwante speels te vloek. Hierdie persone 

is, soos reeds gese, (vgl. p. 138 l susterskind van ego se moeder, 

broerskind van ego se moeder, moeder/vader van ego se moeder/vader , 

ego se swaer, die kind van ego se kind en ego se jo nger broer. 

Wa.ar die houding van die lasteraar hier egter kwaadwiliig is, kan 

hy vir skadevergoeding voor die hof gedaag word. 

Vier kategoriee van laster kan onderskei worcl,die eei'Ste waarvan 

· ·.~C~--~~i!_~ ( Kw.ls· Ka·r~de!! (Ge., S., Mb) (v a ls beskuld·i g} is. 

Na aanleiding van die aard van die beskuldiging verskil die erns 

van die laster. So byvoorbeeld scii 'n per::;oon wat 'n ander vals-

lik van moord of noodlottige towery beskuldig swaar gestraf word, 

en ie mand wat 'n ar.der van owerspe1 of 1-igte towery beskuldig 

minder swaar gestraf word. 

Daar word verder 'n onderskeid getref tussen drie gr ade van laster, 

------------·-··---
1 ) Vgl. Bosc h 1966 ·op .; cit. p. 166 
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~ut~m a (Kw~, Ge., S., Mb.) (spotl. Vloek sal byvoorbeeld wees: 
11 J o u t r i l ! 11 o f 11 j o u g a t ~ 11 

; b e 1 e d i g : 11 Mo e n i e vi r d a a rd i e 

vuil dander my koppie gee om te gebruik nie!", en spot: "Lyk 

my jou ogies trek al weer bierpot toe soos 'n dronk vlieg! 11 

'n Mbukus hu-informant het d-it so geste 1: 11 Van kute·ma kom kus vrnti ra 

e n v a n ! us w ~~L.~ k o m ls_~~ t u k a e n d an k om b a k 1 e i e r y • 11 Die skade-

vergoeding sal vas gestel word na aanleiding van die graad van die 

·1 aster. 

Getuienes afgeles of kruisverhoor in 1 n hofsaak, kan nie aan

leiding gee tot 'n eis om skadevergoeding weens laster nie. 

Laster teen die kaptein sal swaarder gestraf word en kan selfs 

lei tot ve rb anning uit die gebied. 

Die verontagsaming van hoflikheidsbepalings, soos byvoorbeeld 

dat 'n belangrike man op die naam van sy kinds of op die naam 

van die kind van sy genant ~ aangespreek behoort te word, kan nie 

tot. 'n eis om skadevergoeding weens laster lei nie. 

7 • 7 To o'r' de· r y 

Selfs na jare van kultuurkontak met blanke sendelinge, bly 

toordery onde1~ die Kavangostamme 'n werklike bedreiging. Mediese 

kennis bly gebrekkig en baie siektes word toegeskryf aan kwaad

willige ruagte wat deur een of ander persoon gemanupuleer word 

wat we:ns om die sieke te benadeel. ' n Toorr:l~naar kan selfs die 

dood ve1·oorsaak indien sy magte sterk genoeg is. Alhoewel die 
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Kavanso 'n vrede"Jiewende volk is, kom geva 11e van ver·giftiging_) 

dikwels voor. Di e mees algemene manier is o~ gif ender die 

duimnael te druk en 1 n beker bier aan die voorwerp van jou haat 

te gee sodat die duim aan die bek er raak. Dood tree gewoonlik 

eers na weke in en word dikwels toegeskryf aan toordery. 

Wanneer 1 n persoon vermoed dat hy deur =n toordenaar benadeel 

words sai hy gewoonlik die rnagte van 'n toordokter~ 
inroep om die skuldi ge uit te wys, sy toorgoed uit te ruik~J 
en dit te vernietig. Waar die dood van 'n pcrs oon veroo r-

s a a k i s de u r t ow e r y , s a 1 d i e n g a n·.~ a de u r m i d d e 1 v a n v c r s k i 1 ·i e n d e 

soorte toetse pro bee r vas stel wie die skuldige is. 

Kwangali wor d di e lyk van die oorle dene byvoorbeeld op 'n sp esia al-

g e rn a a. k t e b e d g e p l a as e n de u r d i e .!2..9-~~ b e s "' e e r ( di e s o g e n a am de 

mweniba- ri tuee l. Die bed met die ly!< sal dB.n deur borne en bosse 

reguit na die skuldige toe sweef En horn aanval. Slegs or bevel 

v a 11 d i e !1_,g,,?- n· 9 a s a 1 d i e a a n v a 1 g e s t a ri k w o :-- d o 
1 n f\ n de r to e t s 

is die sogenaamdee 'n Sekere kruie word in water gegooi 

en die water gekook. Die verdagtes steek dan hulle hande in die 

kookwC1ter en s1egs die van die tootnaar sa1 brand. 

Die 11 gifbeker 11 ·· toets word ook soms deur die _!]_2~ toegeµas. 

·Mwadc-kruie ward in water geweek en die kruiewater word dan 

aan 'n paar persone gegee om te dri nk. Die kruie is slegs giftig 

vir die toorn&ar wat daarv an sal sterf. Gewoonlik erken 'n 

skuldige sy skuld nog voo~dat hy aan di~ toets onderwerp word. 
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Waar In saak van toordery voo r die kaptein die n , s a 1 hy of 

die h LI 1 p van I n ~~~ i nroep, Bf s a 1 daa r gepoog word om 

die beskuldigde hom se lf te laat vaspraat, en getuies s a 1 in-

g e roe p word 1>1 at byvoorbeeld drome. gedroo m he t, Of ge hoo r het 

dat die beskuldigde dreig dat hy die benadeelde sal toor. 

Die hofsaak v a n Q_h~ ~~J vs. voo rma~~~ 
in verband met toordery het byvoorbeeld as volg verloop: 

S h a mu t a r i f i k 1 a v i r v o o rm an Ru g h u r u a an \\I e e n s 1 a s t e r o m d a t 

hy vi r ~ari fj besku1di g van toordery en horn toestemmi.LUJ 

we ·ier orn siek me nse in sy (Rughuru s'nl gebied gesond te ma a.k. 

Die kaptein verwittig Rughuru van die aa nklug teen horn 2n bepaal 

'n datum vir die hofsa ak. Orie dae voo r die hof s aak v o or~om, 

skryf Rughuru die volgende brief aan kaptein Dimbare: 

"Geagte kaptein Dimbare, Het jy opgestaan? Met my gaan 

dit nie goed nie. Shamutar·ifi is van plan om my in die veld 

dood te maak. Hier is my getuies: ll Kashe, 2) Matumbo, 

3) Kuy e mag he d ha. Die saak het ek van Kuyemaghedha gehoor 

toe sy besig was orn met ander mense te gesels. Hier het 

hulle drie· yiyawo (klein houtkanotjies met toormedisyne inl 

gemaako Die een wat by die Kake is, is dit wat my le we sal 

eis. Dis al wat ek kan s~, e n ek vra toestemming om vir 

die man te gaan vra na sy bedoelings, of moet ek stilbly om te 

s te rf? 

Dis al wat ek wil weet, deur Rughuru Kaveto." 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



-148-

Die saak kom voor en die getuies getuig soos volg: 

Kuyemagh~dha: (vir Rughurul 

MatuJTibo: · · 

· Yiyawo: 

· Kathumbi 

Ek het van Shamutari fi gehoor dat hy die een 

~ya:wo v1eggegooi en 'n ander een gemaak het 

wat hy by Kake gebere het, en Shamutari fi het 

ges~ dat hy seker is dat die voorman in die 

veld sal gaan sterf •.• 

Ek het gaan kuier, en die storie het ek van Yi

yawo gehoor. Dit is haar man wat vir haar ge

se het dat hulle nie rusie moet maak nie anders 

sal die voorman nie doodgaan nie ••• 

Dit is waar. Ek stem saam. Ek het gesn dat 

Shamutarifi 'n toornaar is. 

(Yiyawo word op hierdie stadi um met R4 beboet 

weens laster . ) 

{vir Shamutarifil: 

W.a t e k wee t , i s d at e k ' n bees g es i en he t . ' n 

Tweede ding is dat Shamutari'fi vir my ges~ het dat 

hy glo verkeerd gedoen het om vir Krisante gesond 

te maak. 

Ek het van Shamutarifi gehoor dat hy uit die omge wing 

weggej~ag is omdat hy vir Krisante gesond gemaak het, 

ensovoorts, ensovoorts. 

Voorman Rughuru moes Rl5 skadevergoeding aan Shamutarifi vir laster 

betaal. 
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In 'n ander saa k is Kashova daarvan aangek la dat sy die dood van 

Sh e ngu veroorsaak he t me t kwaadwi llige toordery. Daar word ge

tuig dat die beskuldigde gesien is waar sy grond uit die voet

spore van die oorlede ne ne em . Kashova moet ses beeste skade-

vergoeding aan die lin ie van Shengu betaal. 

Die skeisaak van Kakuthi vs. Mandakwe l ewer ook interessante 

getuienis in verband met too rdery op. Mandakwe is naamlik 

by 'n vorige geleentheid ge vo nnis om vy f beeste as skadE:v ergoe ding 

aan sy vrou plus een bees as boete aan die st amkas te betaal, omdat 

hy haar verwerp het. Hy be lowe egter om haar terug te ne em , 

maar daar kom niks van nie. Drie jaar l ater kla sy horn voor 

die hof aan en hy verweer homself deur t e s§ da t sy vrou 'n to we nare 

is en dat hy bang is om haar terug te neem. Die saak verloop onge-

veer as vol g~ 

· 'Ma·ndakwe: 

Dik on·d a: 

Mandakwe: 

Dikonda: 

Jy het vir ons ges§ dat jy bang is dat iemand 

jou wil toor. Waar het jou vrou dan daardie 

medisyne gek ry? 

Ek weet nie. 

Hoe het jy geweet dat sy toormedisyne het? 

Wie het sy getoor? 

Vir niemand nie. Hoekom ek ontevrede is, is 

omdat ek seker daarvan is dat sy toorgoed het, 

maar as haar kinders siek word, se hulle dat dit ek 

is wat hulle toor. 

Hoekom het jy nie die saak onder die aandag van 

die kaptein gebring nie? 
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Ek het dit nie geweet ni e. Ek het dit nou die 

dag eers uitgevind • 0 • Ek is ontevrede met 

d a a rd i e v r o u , wan t di e e e n -~~ (Th i yo v o )_ 

(van Bagani) het gekom en my blikkies me t toor-

geed in die water gegooi, maar die vrou s'n het 

h y n i e v1 e g g e go o i n i e • 

W a a r h et d i e ·_12i~ n· ~ di e b 1 i k k e too r go e d g e goo i ? 

In die rivier. 

En waar is die vrou s'n? 

Dis nog by haar~ fn die huis. 

V o o r ni a n K 6 n· a : .. J y 1 i e g Ma n d a kw e . D i t i s n i e d i t \'I a t j o u 

· ·Man dakwe: 

Voo·rman Kt'5na: 

Mandakwe: 

· Kap te i'n : 

· Mffndakwe: 

ontevrede maak nie. Hoekom het hy nie vir nsa~u~ 

wat jou toorgoed kom weggooi het, oak ge s~ om Jou 

vrou s'n weg te gooi nie? 

Ek was bang, want my medisyne verskil van di~ 

. van my v ro u • Ek het medisyne van die spoke 

(]hurumba) gehad, maar my vrou s'n was die 

word) ••• 

Hoekom die man nie by sy vrou wil slaap nie. is 

miskien omdat hy iets in die huis gesien het, 

iets van die toorgoed van sy vrou. 

Stern jy saam met die kaptein? 

Ja, ek stem saaru. Ek hoor baie ding e in die 

nag 

Hoe het jy uitgevind dat jou vrou 'n towenares 

is? 

Ek het iets in die huis geruik wat stink. 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



Dikonda: · 

· ·Kaptein: 

·Ma·n dakwe: · 

Kaptein: 

Ma.n da'bie: 

-151-

Van hier as ons kl aa r is met die hofsake, vat 

ek vir jou en al die mense van hierdie omgewing 

dat jy in hulle huise gaan ruik \'lie toordenaars 

is. Lyk my jy ken dit baie goed! 

Het jy nie in hierdie afgelope jare geweet dat 

jou vrou 'n to1'/enares is nie, of het jy dit ge-

weet en was bang om by die kaptein te rapporteer, 

omdat jy nog toorgoed 5y jou gehad het? Watter 

soort nga~ga is dit wat jou toorgoed in die wa

ter gegooi het en nie ge weet het dat jou vrou 

ook toorgoed by haar het nie? Hoekom het jy nie 

na die .!!Jl.a:n·ga· gegaar. om die too1·goed van jou 

vrou weg te vat nie? 

E k h e t n i k s o m v i r d i e· ·~~~J! t e b e ta a 1 n i e • E k 

is bang om dit te doen, want die k.inders van 

my vrou raas baie met my dat ek nog toorgoed het. 

Mandakwe, ek verstaan jou nie meer nie. Hoek om 

is ek as kaptein bier? As jy bang was om die 

n· g a' !!JI!· t e g a an roe p , hoe k o rn he t j y r. i e n a my 

toe gekom sodat ek die stampolisie kon stuur om 

die· · ngan'_~ te laat haa1 nie? 

Wie het vir jou die toorgoed gegee? 

D ·i s my v r o u \v a t d i t v i r my g e g e e h e t . 

Het jy haar gesien toe sy dit vir jou gegee het? 

Nee, dit het in die nag gebeur terwy1 ek vas 

aan die slaap was. Ek het nie al die toorgoed 

van my vrou gekry nie; ek het dit van 'n ander 

man gekry, maar my vrou het ook vir my iets gegee, 

n e t s o ' n b i e t j i e • Ee n· ·~· r. g a h e t my o e h a n de 1 toe 
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ek siek was; toe gee hy my in blik medisyne, 

maar dit is nie toorgoed nie. Selfs my vrou 

weet d·it ook, want al die kinders in my huis 

wat siek geword het, word met daardie medisyne 

gesond gemaak. 

Toe jy met jou vrou getrou het, het jy gesien 

wat jy vandag sien? 

Nee, ek het net altyd van slegte dinge gedroom, 

maar ek het niks gesien nie. 

Toe jy daardie slegte dinge gedroom het, het 

jy gaan rapporteer dat jou vrou 1 n towenares is? 

Daardie tyd het ek nog nie geweet nie, ens. 

Die vorige vonnis word herbevestig. Mandakwe moet vyf beeste 

skadevergoeding aan sy vrou betaal, omdat hy haar sander rede 

geskei het, en een bees boete aan die stamkas. 

Na afloop van die bofsaak het die~~ Thiyovo van Bagani 

af winkel toe gekom en is hy deur die kaptein in die verband 

genader. Hy f1et gese dat die vrou wel 'n towenares is 5 maar 

omdat hy nie amptelik gevra is om haar toorgoed weg te gooi nie, 

kon hy nie. 

In 'n ander saak in verband mes toordery is Thihuru en Mandengo 

(sy vroul daarvan beskuldig dat hulle Thihuru se suster, Thiringa, 

getoor het sodat sy gesterf het. Hulle word skuldig bevind op 

grand van die getuienis van 'ri'' '!Ut~· Die vonnis was: Thihuru, 

vyf beeste skadevergoeding aan sy {en Thiringa se} linie asook twaal 

ho Lie, en Mandengo vier beeste skadevergoeding aan die linie 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



-153 -

asook t waa lf houe. In die geval i s die besku"!digdes deur 'n linie ·· 

lid van die oorledene aangekla. 

Gevalle van toordery wat siekte veroorsaakt word o~nskyn -

lik in dieselfde lig as 1 n ligte graad var. aanranding beskou~ en 

waar die persoon se dood veroorsaak is, as moord, met die 

vonnis die helfte minder (vi e r tot ses beestel. Die aanklaer is 

in gevalle van siekte die benadeelde self, en in gevalle 

van sterfte die linielede van die oorledene . Skadever goedin 9 

wat toegestaan is aan die linie van die oor1edene word net 

soos by die vererwing van rnateriele goedere verd eel, met 

dien verstande dat waar di e dood deur een of ander l inie-

li d self veroorsaak is, hy die skadevergoeding aan die ander 

lede sal betaal, en oak nie aanspraak sal he op die mater ie1e 

besittings van die oorledene wanneer die erfgoed uitgedeel word 

nie. 
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lo Mushonga leen 'n kitaar van Alfonz Ngoro se ouer broer. M~

shonga draai om die kitaar terug te gee. Alfonz kry Mushon

ga in die pad en vra na die kitaar. 'n Stryery ontstaan 

waarin Alfonz vir Mushonga met die vuis slaan dat hy val en 

daarna sy kakebeen afs~op. Alfonz betaal vier beeste skade-

vergoed ing aan Mushonga plus R10 boete aan die stamkas. 

2 • Go ro k om n a s y pc:. s G k r a a 1 en v r a vi r s y ma me ·1 k i n ru i ~ v ·; r 

mah an go • Sy \'I e i e r , om d a t h a a r mar h a a r op d r ag g e gee h e t om 

die rnelk slegs vir geld te verkoopo Garo korn terug nadat 

hy gaan drink het, slaan sy ma vier kere met die vuist en 

klap haar oak herhaaldelik. R18 skadevergoeding word aan 

sy ma toegestaan. 

3. Ruf·inus Kandyendye en sy vr-ou word na 'n stryety by 'n bruilof 

deur Haingwa langs die pad voorgele en met 'n mes aangeval. 

Elke en is ra akgesteek. Hulle kry vyf beeste as skadever-

goeding. 

4. Diyeve se aan Yoko en Haghundjangi om nie oor sy draad te 

klim nie, waarop hulle kwaad word en horn slaan. Elk een betaal 

R6Q skade vergoeding aan Diyeve . 

. ...... . '; · . ........... · . . 

ll Die hofsake is persoonlfk 5ygewoon of so nie nagevors uit 
die hofverslae wat deur sommige stams ek retarisse op geskryf 
tso (Die rekords was nie in 5oekvorm nie, maar op los 
pa piertjies en ls meestal in die inheemse taal opgeteken). 
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.. 
5. Kapinda vloek Ghuthimu se ma en 'n stryery ontstaan. Nando 

kdm by en sy en Ka~inda slaan Ghutimu, en 'n bakleiery volg. 

Ghuthumu en Ndndo betaal R3 elk aan ctie stamkas en Kapinda 

R5 aan die stamkas. 

6·. Thomas sl aan vir John uit jaloe sie· nadat John Thomas se 

vrou speels om die skouers gevat het. Vyf beeste skadever-

goeding ,is aan John betaalbaar en eer. bees aan die stamkas. 

7. Tunya leen sy vriend 50c en die sloe r met die terugbetaling. 

Tunya gaan na sy vriend se huis om die ge ld te kry, maar kry 

slegs sy vrou c!aar. Hy e·is die ge1d by hao.r en in strye:·y 

ontstaan, waarop hy haar slaan . R30 skadcvergoeding is 

betaalbaar. , 

8. Twee broers baklei en hul pa kom maa k hulle uitmekaar. Een 

slaan die pa met 'n yster raak. Vier beeste sk a de vergoeding 

w o r d a a n di e p a be ta a 1 s e e n b e e s a an di e s t an~ k a s , e n e e n w or d 

geslag vir die was van die wonde. 

9. Mbambo en sy vrou gaan na die winkel. Mbambo stuur sy vrou 

met 'n tienrandnoot na die drankwinkel langsa an om 'n bottel-

tjie brandewyn te gaan koop. Die toonbankklerk het nie da

delik kleingeld nie en neem die RlO. Sy gee later die klein-

geld sander Mbambo se medewete aan di~ se vrou. Mbambo gaan 

eis sy klein0eld, 'n stryery ontstaan en hy rand die toonbank-

klerk aan. 'n Bystander, ~ldara, snel haar te hulp en sl a._an 

Mbambo dat hy val. Toe Mbamoo opstaan, gooi hy Ndara met 'n 

klip teen die oogoank. Mbambo moet 'n bees vir ndara slag 

om die wonde te was, RlO skadevergoeding aan die rneisie be-

taal, plus R10 aan die stamkas. 
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10. Pius word twee maal namekaar gesien dat hy met Moyo se vrou 

staan en gesels. Moyo word kwaad en sl aan sy vrouf waarop 

s y ho m a an k ·1 a. Pi us mo et R 2 a an Moy o bet a a 1 , s y v r o u 111e t 

horn (Moyo ) R3 betaal, en elk van Pius en die vrou tetaal 

Rl aan die stamkas. 

11. Primus vra dat Muhuho horn ook 'n kans gee om cp die 

tomtom te speel. Muhoh o weier, waarop Pri mu s horn slaan. 

Primu s moet RlO aan die stamkas betaal. 

12. Shijave vra bier by Kamuanga op skuld. Sy we ier om 

die bier te gee waarop Shijave haar klap. RB skadevergoeding 

is betaalbaar aan Kamuanga en R2 aan die stamkas. 

13. Dorothea noem Luis 'n 11 satan 11
• Toe slaan Luis haa.r. Luis 

meet R4 aan die sta mka s betaal. 

14. 'n Man en vrou baklei en die vrou kla haar man aan. Elkeen 

betaal Rl aan die stamkas. 

15. Shitemo slaan haar ma met 'n stomp en trek bleed: Een bees 

is as skadevergoeding betaalbaar, asook 'n R5 aan die stamkas. 

16. Ho.ushiko slaan vir Kapango met die vuis sodat sy 'n tand 

verloor. R20 skadevergoeding en R2 aan die stam~as moet 

betaal word. 

17. Shipeku gooi vir Kashokora met 'n be~er. Hulle baklei. 

Kashokora kla vir Shipeku aan. Shipeku betaal RB skade

vergoeding aan Kashokora en R2 aan die stamkas. Kashokora 

betaal R4 skadevergoeding aan Shipeku en R2 aan die sta m-

k as. 

18. Shitarara slaan Matumu met 'n kierie. Shitarara be t aal 

R80 ska de vergoeding en R20 aan die stamkas. 
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19. Thomas Mb5mbo slaan vir Shiyamba met die vuis. Rl5 skade

vergoeding aan Shiyamba en RS aan die stamkas is betaalbaar. 

20. Gona Nakwaya word deur Mutendu Andricas met die vuis ge 

slaan. Rl5 skadevergoeding en R5 aan die stamkas is betaal

baar. 

21. 'n Man slaan sy vrou; Hy moet RlO aan die stamkas betaal. 

22. Aanranding met die vuis; Rl6 skadevergoeding en R2 aan 

d·ie stamkas. 

23. Aanranding met die vuis; RlO skadEvergoeding en RlO aan 

die stamkas. 

24. 1 n Man slaan sy vrou en dreig haar met 'n mes. Twee beeste 

is aan die stamkas betaalbaar. 

25. Aanranding met 'n mes (twee steekplekke); R40 skadeverg oc:: ding 

en R20 aan die stamkas. 

· 26. Aanrand ·ing met 'n mes; R60 skadevergoeding en R20 aan die 

s tamk as. 

27. Aanranding (geklap).; R6 skadevergoeding en R2 aan die 

stamkas. 

28. Aanranding met die vuis; R30 skadevergoeding en RlO aan 

die stamkas. 

29. Aanranding (geklapl; R12 skadevergoeding en R2 aan die stam

kas. 

30. 'n. Man slaan sy vrou; R21 skadevergoeding moet aan haar 

en R6 aan die stamkas 5etaa1 word. 
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31 . ' n V r o u s 1 d an ha a r man me t 1 n k i e r i e . Ee n bees s k ad ever

g o e ding is aan die man betaalbaar en RlO aan die stamkas. 

32. Een breek 1 n ander se arm; R60 skadevergoeding word toege

s ta an. 

33. Aanranding met mes ; R40 skadevergoeding en R20 aan die 

stamkas. 

34. Messteek; R50 skadevergoeding en RlO aan die stamkas, ens. 
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Laster 

1. Vlcek geslagsdele; R20 skadevergoedingo 

2. Valslik van towery beskuldig; Rl5 skadevergoeding. 

3. Valslik van towery beskuldig; RlO skadevergoeding en Rl 

aan die stamkaso 

4. Aanklaer se moeder en vader word gevloek. Hy ontvang R9 

skadevergoeding. 

5. Valslik van towery beskuldig; 2 beeste skadevergoeding 

betaalbaar. 

6. Vlcek skoonmoeder; R20 skadevergoeding en RlO aan die s t am-

k as. 

7. Valslik van towery beskuldig; R3 skadevergoeding. 

8. Vlcek skoonmoeder; R4 aan die sta mkas. 

9. Valslik van owerspel beskuldig; RlO aan die stamkas. 

lOo Valslik van owerspel beskuldig; R16 skadevergoeding en 

11. 

1 2. 

l 3 . 

1 4 • 

R4 aan die stamkas. 

Vloek geslagsdele; 

ka s. 

Vlcek geslagsdele; 

kas. 

Vloek geslagsdele; 

Vlcek geslagsdele; 

k as-. 

R20 skadevergoeding en Rl aan die stam-

RlO skadevergoeding en R4 aan die stam-

RB skadevergoeding. 

R20 skadevergoeding en R20 aan die stam-
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Saakbeskadiging 

1. Bonifatius Dimbindo beskadig die huise van die stamsekreta-

ris en vee-inspekteur by die stamkantore te Mukweo Vyf 

beeste skadevcrgoeding vir die venste rs en vyf beeste vir die 

stene word toegestaan. 

2o Skade aangerig aan landcrye deur beeste: R40 of een bees 

skadevergoeding moet betaal word. 

3o 'n Perd vreet !!!.£.h .an~o op die land~ R6 skadevergoeding aan 

die eienaar van die land en R2 aan die stamkas betaal. 

4. 1
11 Bok vreet 'n muskietnet op; R12 skadevergoeding en R1 

aan die stamkas is betaalbaar. 

5. Beeste in landerye; betaal RlO skadevergoeding en Ri aan 

die stamkas. 

6. Beeste in landerye; betaal RlO skadevergoeding en Rl aan die 

starnkas" 

7. Beeste in landerye; betaal RlO skadevergoeding en Rl aan die 

stamkas. 

8. 'n Yark vreet kos uit 1 n 5ord. Die eienares is voorheen al 

gewaarsku oor haar vark. Sy betaal R2 skadevergoeding en 

50c aan die stamkas. 

9. Beeste in landerye; RB skadevergoeding en 80c aan die stam

k as. 

lOo Beeste in 1anderye; R24 skadevergoeding en R4 aan die stamkas. 

llo 1 n Hut is opsetlik aan die brand gesteeko Een bees skade

vergoeding en R2 aan die stamkas word betaal. 

12. Beeste in landerye; betaal R5 skadevergoeding en Rl aan die 

stamkas. 

13. Beeste in landerye; R7 skadevergoeding en R4 aan die stamkas. 

14. Beeste in landerye; RB skadevergoeding en R4 aan die stamkas. 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



1 5. 

1 6 • 

l 7. 

l 8 5 

Be es te i n lande rye; 

Beeste i n landerye; 

Beeste in l an de rye; 

Beeste in 1 an de rye; 

die starnkas. 
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R20 skadevergoeding. 

R20 skadevergoeding. 

betaal R4 skadevergoeding. 

betaal R10 skadevergoeding en R2 aan 

19. Beeste in landerye; betaal R10 skadevergoeding en R2 aan 

die s tamkas. 

20. Beeste in landerye; betaal R4 skadevergoeding en R2 aan d~e 

stamkas. 

2 1 . 1 n Be e s s e b e e n w o r d a f g e g o o i de u r hJ e e k i n de rs ; E 1 k e e n 

moet RlO skadevergoeding aan die eienaar van die bees 

en R2 aan die stamkas betaal. 

22. 1 n Vark se been word gebreek; geen boctr:::. 

23. 'n Man steek 1 n bok met 'n mes; R5 skadeve rgoeding. 

24. Shimbo se eiers word deur Mudi se honde opgevreet. Hy 

vloek haar en maak drie honde dood. Hy betaal RlO skade

vergoeding aan Mudi en R2 aan die stamkas. 
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.t!_i n a g_ ti n 9 v a n di e 11 1../ e t 11 

1 • . Djami dreig die voorman en vloek die kaptein in sy dronken

skap, omdat hy voel die hof nie sy belange beskerm nie. 

Hy moet RlO skadevergoeding aan die voorman en RlO aan die 

kaptein betaal. plus RlO stamkasfooie (sien p. 49 e.v.). 

2. Kathuku is deur die kaptein met twee beeste gevonnis. Sy 

stuur haar man, Dikoma, met die eerste bees na die kaptein, 

maar hy (Dikoma) gaan slag dit langs die pad. Die kaptein 

kla horn aan; Die vonnis is een bees skadevergoeding aan sy 

vrou, plus 12 houe lyfstraf. 

3. Voorman Dyak~gha vind dit onmoontlik om 'n saak van aanranding 

te beheer (twee vroue het mekaar geslaan oor 'n man) en 

neem die saak na die kaptein. Die vroue moet elkeen een 

bees aan die stamkas betaal. Die saak van aanranding mag 

ook nie weer voor die hof kom nie. 

4. Petrus steel geld uit Marseluis se winkel en toe hy gevang 

word, s~ .hY dat die kapteine horn gestuur het om dit te doen. 

Hy moet die geld terug5etaal en R20 skadevergoeding aan die 

kapteine betaal. 
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Geslagsdelikte 

1. Kampungu kla Kavuru aan dat hy sy suster se dogter sander 

toestemming weggeneem en met haar getrou het. Een bees 

skadevergoeding word aan die oom (Kampungul toegestaan en 

RlO as stamkasfooie. 

2. Viyavo is weg van haar eerste man (Ndumba) en trou met 

Mbanga. Ndumba gaan soek sy vrou en eis haar terug waarop 

sy na horn terugkeer. Ndumba eis van Mbanga. Mbanga betaal 

'n bees skadevergoeding aan Ndumba; die vrou betaal R6 

boete aan die stamkas. 

3. Kapata Shingungu se vrou verlaat horn en trou met Katengwa. 

Shingungu eis sy vrou op~ maar sy weier om na horn terug te 

keer. Kantengwa moet twee beeste skadevergoeding aan Shin

gungu betaal en die vrou R3 boete aan die stamkas. Daarna 

is hulle huwelik wettig. 

4. Mbuthi se vrou loop weg en trou rnet Katembo. Hy eis dat 

sy vrou terugkeer, maar sy weier. Katembo betaal drie beeste 

skadevergoeding aan Mbuthi en R2 aan die stamkas. Die tweede 

huwelik is daarop gewettig. 

5. Kapinda Mundinda betrap haar man en Shurenga Shikerete besig 

om gemeenskap te h~. · Sy roep 'n ander vrou as getuie wat 

die twee nakend bymekaar sien. Die man betaal Rl2 skadever

goeding aan sy vrou plus R4 aan die stamkas. Die vrou bet~al 

R9 skadevergoeding aan Mundinda en R3 boete aan die stamkas. 

6. Mudumbi se vrou loop weg en trou met Kamburu . Mudumbi soek 

sy vrou, kry haar en neem haar terug. Kamburu meet een bees 

skadevergoeding aan Mudum5i en R2 boete aan die stamkas betaal. 
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Owerspel: Di e man b e t a a 1 d r i e b e e s t e s k a de v e r g o e di n g 

aan die ander man, en die vrou drie beeste skadevergoeding 

aan die ander vrou . 

8. Owerspel: ·Die man betaal vyf beeste skadevergoeding aan 

die ander man plus een bees boete aan die stamkas; die 

vrou betaal drie beeste skadevergoeding aan die ander vrou. 

9. Owerspel: Di e man betaal vyf beeste skadevergoeding aan die 

ander vrou, en die vrou R20 boete aan die stamkaso 

10. Owe rs p e 1 : Di e m an o et a a 1 R 7 0 s k a de v e r go e di n g a an di e a n de r 

man en RlO boete; die vrou twee be este s kade vergoeding 

aan die ander vrou en Rl boete. 

11 • Owe rs p e 1 : Die man moet R50 of vyf beeste skadevergoeding 

aan die ander man betaal en die vrou RlO of een bees boete 

aan die stamkas. 

120 Owerspel: Di e man De ta a 1 d r i e bees t e o f de rt i g ran d s k a de -

vergoeding; vrou een bees of RlO boete aan die stamkas. 

13. 'n Vrou loop weg met 'n ander man. Die man betaal vyf beeste 

skadevergoeding aan die man van die vroQ en die vrou vyf 

beeste skadevergoeding aan haar man en ecn bees boete aan 

die stamkas. 

14. 'n Vrou loop weg en trou met 'n ander man. Die man betaal 

s~we beeste skadevergoeding aan die vorige man; die vrcu 

betaal twee beeste skadevergoeding aan haar man en RlO boete 

aan die stamkas. 

150 Owerspel: Die man Eietaa1 RlOO skadevergoeding aan die ander 

man; die vrou R40 sRadevergoeding aan die ander vrou en 

R20 aan die stamkas. 
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16. Owerspel: Die man betaal R30 of dr i e beeste skadever

goeding aan die ander man; die vrou betaal R20 of twee 

beeste aan die ander vrou en RlO of een bees 5oete aan 

die stamkas. 

17. · S.wangermaking va:i. 1 n, getroude vrou. Die man betaal RlOO 

s Ra de v e r g o e d i n g a an d i· e e g g e n o o t e n R 1 O s tarn R as ; di' e v r o u 

betaal twee beeste of R40 aan haar man. 

18. Owerspel: Die man betaal vyf bee ste skadevergoeding aan 

die ander man; die vrou betaal drie beeste aan die ander 

vrou en een bees boete aan die stamkas. 

19. 'n Jongman maak 'n meisie swanger en weier om vir die kind 

te sorgo Sy daag horn voor die hof en hy belowe om met haar 

te trou. 

20. Egskeiding: T.wee beeste skadevergoeding word toegestaan. 

21. Egskeiding: Vyf beeste skadevergoeding word toegestaan. 
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Allerlei 

1. Kathavi dokter Vihemba vir onvrugbaarheid teen die betaling 

van een bees. Haar ~an be1owe om die bees te betaal, 

maar sterf daarna. Kathavi eis die bees van die vrou na

dat sy alreeds vier kinders gebaar het. Die vrou moet die 

bees betaal, plus 50c boete aan die stamkas. 

·Diefstal 

1. Kind steel 'n stempel fly die skool. Die skoolhoof kla horn 

aan. R6 word aan die Departement van Onderwys en 50c boete 

aan die stamkas betaal. 

2. Diefstal van 'n sak mahango; R6 skadevergoeding en Rl boete. 

3. Diefstal van 'n bok; R30 skadevergoeding en R5 stamkasfooie. 

4. Diefstal van 'n bees; twee beeste skadevergoeding en RlO boete. 

Toordery 

1. Thihuro en Mandengo (sy vrou} toor Thihuro se suster Thivin-

ga sodat sy sterf. Tftihuru betaal vyf beeste skadever-

goeding aan sy linie en kry twaalf houe; Mandengo betaal vier 

beeste skadevergoeding en kry twaalf houe lyfstraf. 
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