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INLEIDING. 

Ek is reeds vir die afgelope sewe jaar werksaam in die voormalige 

N.G. Kerk in Afrika gemeente, Nkhensani. Behalwe vir my en my vrou 

bestaan die hele gemeente uit Tsongasprekende persone. Hoe langer 

ek in die bediening gestaan het, hoe meer het die besef by my 

posgevat dat 'n bediening nie moontlik is indien ek nie die mense, 

wie ek gekom het om te dien, se kosmologie, waardes en beskouings 

ernstig opneem nie. Hoe langer ek in die bediening betrokke was hoe 

meer het die verhouding tussen my en die gemeente gegroei. Hoe meer 

die verhouding gegroei het, hoe groter het die besef geword dat ek 

slegs op die oppervlak van hierdie mense se leefwereld krap. 

Algaande het die begeerte ontstaan vir dieper betrokkenheid en 

observasie ten einde meer kennnis in te win en tot 'n beter 

verstaan te kom van my gemeentelede. 

Ek het die volgende doelstellings aan myself gestel ten opsigte van 

verdere studie: Die studie moet 'n positiewe bydrae lewer tot die 

verbetering van die taak in die kerk en dus ook die koninkryk van 

God. Die navorsing moet meer as net empiries wees, dit moet 'n 

definitiewe intermenslike proses wees. Die navorsingsproses moet 

met antler woorde altyd in kontak met die mense geskied. Verder moet 

die navorsing ook gerief likheidshalwe binne die geograf iese 

gemeente kan geskied. 

Met bogenoemde doelstellings in gedagte is op die seksualiteit as 

tema besluit. Oor die jare het ek 'n groot mate van nuuskierigheid 
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ontwikkel oor die seksualiteit van die Tsonga. Dit was vir my 

duidelik dat daar beduidende verskille bestaan tussen my eie 

seksuele agtergrond, 

eise. Oppervlakkige 

die Tsonga se seksualiteit en die Bybelse 

waarnemings soos die volgende het my 

nuuskierigheid geprikkel en begin om my vermoedens te bevestig. 

Vanaf die eerste erediens het ek waargeneem dat die gemeentevroue 

borsvoed in die kerk. In die kerk waarin ek grootgeword het, is 

ontblote borste in 'n erediens 'n totaal absurde denkbeeld. In een 

van die wyke waar ek moes preek was daar 'n almanak teen die muur 

geplak, reg bokant die prediker se kop. Die almanak het 'n foto van 

'n poedelnaak vrou voorop gehad. Die almanak is nooit oor die jare 

wat ek daar gepreek het verwyder nie. 

Verdere waarnemings en ondervindings wat my vermoede bevestig het 

dat daar 'n verskil behoort te wees tussen westerse en 

Tsongaseksualiteit was die volgende: Ek het meegemaak dat 'n meisie 

van die gemeente deur twee jongmans van die gemeente verkrag is 

tydens 'n kerkfunksie. Buite-egtelike swangerskappe onder die 

tienerjarige dogters van lidmate het vir my op 'n stadium gelyk 

asof dit eerder die reel is as die uitsondering. Talle tugsake van 

seksuele aard het voor die kerkraad gedien, onder andere die 

hoofouderling wat 'n kind verwag het by 'n skoolmeisie. Bogenoemde 

waarnemings is definitief van 'n negatiewe en selfs soms 

ontstellende aard. 

noodsaaklik. 

Daarom was 'n meer volledige ondersoek 

Die seksualiteit as tema, en spesifiek die persepsies oor die 
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seksuele, het verder vir my gelyk na 'n aanvaarbare onderwerp vir 

studie, weens die volgende redes: Die seksuele raak 'n dieper 

dimensie van die menslike bestaan. Die gevolg is dat die seksuele 

aspekte vir die buitestaander grootliks verborge is in misterie. 

Juis omdat dit 'n misterie is bied dit 'n groter uitdaging aan die 

navorser. Die seksuele is verder 'n komplekse sosiale proses wat 

elke indiwidu raak en 'n uitwerking het op alle vlakke van die 

samelewing. Daarby is die seksuele so verweef met die kultuur dat 

dit beswaarlik moontlik is om 'n kultuur beter te probeer verstaan 

sender om die seksualiteit te bestudeer. 

Die hele ontstaan en doel van hierdie studie was dus deurgaans 

gekoppel aan my werk in die gemeente en my kontak met die Tsonga. 

Dit was dan ook in bogenoemde opsigte waar hierdie studie vir my 

baie beteken het. Dit het my tot groter begrip gebring vir my 

gemeentelede en het my gehelp om 'n beter verkondiger van die Woord 

te wees. Dee ls as gevolg van die verkennende aard van hierdie 

studie en deels as gevolg van die gebrek aan missioner teologiese 

menings omtrent seksualiteit, kom daar nie veel van 'n diepgaande 

teologiese diskussie na vore in hierdie werk nie. Tog is die 

toespitsing van hierdie studie missioner van aard en is dit gedoen 

met die missionere praktyk in gedagte. 

My wens is dat hierdie studie 'n bydrae sal maak tot die uitbouing 

van die koninkryk van God hier op aarde. Dit is aan God wie ek in 

die laaste instansie alle dank wil bring vir die geleentheid, krag 

en insigte wat my gedra het deur hierdie studie. 
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Opsomming. 

Hierdie is 'n verkennende studie wat die Tsonga se persepsies 

omtrent seksualiteit ondersoek. Daar is gekonsentreer op die etiese 

en sosio-kulturele aspekte van die seksualiteit ten einde riglyne 

aan die Christelike kerk te verskaf. Die kwalitatiewe 

navorsingsmetode is gebruik. 

In hoofstukke twee en drie word breedvoerig verslag gedoen oor die 

Tsonga se seksuele persepsies en gebruike. Eerstens word gekyk na 

die nie-Christelike Tsonga en dan na die Christelike Tsonga. Die 

nie-Christelike Tsonga se seksualiteit is deurspek van mitiese 

gebruike en gelowe. Die Christelike Tsonga het minder van die 

mitiese maar toon weinig konformasie tot die tradisionele 

Christelike waardes. 

Uit die tradisionele Afrikareligie is 'n bepaalde etiek oorgeerf. 

Hierdie etiese beginsels verskil aansienlik van die Christelike 

etiek. Die Christelike etiek is 'n normatiewe etiek waar die motief 

vir 'n bepaalde handeling net so belangrik is as die handeling 

self. Die oorgeerfde Afrika-etiek stel minder belang in die 

intensies van die persoon wat die handeling uitvoer. Wat saak maak 

is die gevolge van 'n handeling. 

Die vraag word gevra waarom die Christelike Tsonga nie nader aan 

die aanvaarde Christelike norme beweeg het nie. Daar word bevind 

dat oorgelewerde sosiale tradisies, gebruike en waardes grater 

iv 



invloed op die seksualiteit uitoefen as godsdiens. Die is veral die 

proses van vervreemding, wat die Tsongakultuur tans ondergaan, wat 

lei tot 'n toestand van kontakarmoede en 'n gebrek aan singewing. 

Kan die kerk enige bydrae lewer tot die seksuali tei t van die 

Tsonga? Daar is bevind dat die Christelike sending 'n fasiliterende 

bydrae daartoe kan lewer dat die Tsonga-gelowige, 'n lokale 

teologie van die seksualiteit tot stand kan bring. Dit is 

belangrik dat die Tsongagemeenskap self die teoloog moet wees. Op 

hierdie manier kan die Christelike godsdiens wel 'n verrykende 

bydrae lewer tot die seksualiteit by die Tsonga. 
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Summary. 

This is a investigative study that researches the Tsonga perception 

of sexuality. Emphasis has been placed on the ethical and socio

cultural aspects of sexuality in order to provide guidelines to the 

Christian church. The qualitative method of research was used. 

In chapters two and three a detailed account of the Tsonga's sexual 

perceptions and practices is given. Firstly the non-Christian 

Tsonga was studied and then the Christian Tsonga. The non-Christian 

Tsonga' s sexuality is interspersed with mythical practices and 

beliefs. The Christian Tsonga have less of the mythical but show 

little conformation to the traditional Christian values. 

From the traditional African religions a specific ethic was 

inherited. These ethical principles differ substantially from the 

Christian ethics. The Christian ethic is a normative ethic where 

the motive for an action is as important as the action itself. The 

inherited African ethic is less interested in the intentions of the 

person doing the action. The consequence of the action is what 

matters. 

The question is asked why the Christian Tsonga did not move closer 

to the accepted Christian norms. It was found that the inherited 

social traditions, uses and values exert more influence on the 

sexuality than the religion. It is above all the process of 

alienation that the Tsonga culture is presently enduring, that 
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leads to a situation of poor contact and a lack of purpose. 

Can the church deliver any contribution towards the sexuality of 

the Tsonga? It was found that the Christian mission could make a 

facilitating contribution towards the Tsonga believers, enabling 

them to bring about a local theology of sexuality. It is important 

that the Tsonga community should be its own theologian. In this 

manner the Christian religion can make an enriching contribution 

towards the sexuality of the Tsonga. 

Key terms: 

Sex in Africa; African marriages; Sexual ethics; African ethics; 

Tsonga traditional religion; Tsonga sexual culture; Traditional 

healing; Local theology; Contextualization. 
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HOOFSTUK 1. 

1. NAVORSINGSPROBLEEM, KONTEKSTUALISERING EN METODOLOGIE. 

1.1 Beweegredes vir hierdie studie. 

Die motivering vir die onderneming van hierdie studie is as gevolg 

van verwondering. Die verwondering handel oor sekere ongewone 

gedrag soos waargeneem in die Tsongagemeenskap. Die gedrag word as 

ongewoon beskou omdat dit verskil van die Westerling1 se seksuele 

norme. Daarby word nie bedoel dat 'n verskynsel geskik is vir 

wetenskaplike navorsing bloot op grond van die feit dat dit verskil 

van die westerse norme nie. Die verskil van westerse norme word 

aangegee om die verwondering van die navorser te verduidelik. 

Seksualiteit bestaan uit 'n groot aantal fasette. Hierdie studie is 

nie primer besig met die biologiese, psigologiese, sosiologiese of 

ander fasette van seksualiteit nie. Die wetenskaplike 

nuuskierigheid wat hierdie studie gemotiveer het, was veral gemoeid 

met twee aspekte van seksualiteit naamlik die sosio-kulturele en 

die etiese. 

Weens die tradisionele dinamiese wisselwerking en onderlinge 

1 Weens gebrek aan 'n meer gepaste term sal die begrippe 
'Westerling', 'westerse kultuur' en 'weste' deurgaans gebruik word 
op grond van die wye aanvaarding wat hierdie begrippe geniet. 'n 
Mate van gemeenskaplikheid word veronderstel met kultuurhistoriese 
agtergrond as grootste gemene deler. Dit impliseer egter nie 
eenvormigheid in elke opsig nie, allermins ten opsigte van 
seksualiteit. 

1 



verband tussen die verskillende kultuuraspekte by die swart 

samelewings is dit logies dat die seksualiteit in noue verband sal 

staan tot die res van die kultuur. Dit kan ook aangeneem word dat 

daar 'n wedersydse be1nvloeding plaasvind tussen alle aspekte van 

die kultuur en die seksualiteit. 

The sexual life of the Bantus especially shocks our moral 

feelings. I did not think however that I could entirely 

leave out this subject in a scientific book, and the more 

I studied it, the more I saw that these strange rites 

have a much deeper meaning than at first appears, and 

that we could not pretend to know Natives if we remained 

ignorant of these facts. 

(Junod 1927a:7) 

Seksuele gedrag word tot 'n groot mate gekoppel aan 'n bepaalde 

kultuur. Daarom is dit te wagte dat daar ook groot variasie sal 

wees ten opsigte van verskillende kulture se persepsies oor seks. 

'The amount of variation in types of sexual behavior in humans is 

greater than that surrounding any other biological drive. This is 

true not only of frequency of sexual behavior[sic] (Kinsey 1948), 

but of the kinds of behavior[sic] which are permitted or condemned 

by various societies.' (Minturn, Grosse & Haider 1969:301) Weens 

die wisselwerking tussen kultuur en seksualiteit kan dit aanvaar 

word dat sommige kultuurverskynsels gereflekteer sal word in die 

seksualiteit en dat die seksuele tot 'n mate sal ooreenstem met die 

wereldvisie van 'n bepaalde gemeenskap. Die geslagtelikheid is 'n 

produk van die wyse waarop die mens sy/haar wereld begryp. 
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Waar die mens handelend optree, is daar altyd die vraag of die 

handeling goed of sleg, reg of verkeerd is. Ook ten opsigte van die 

seksualiteit word bogenoemde vraag baie indringend gevra. In die 

Christelike godsdiens byvoorbeeld kom hierdie vraag baie 

geaksentueerd voor. Elke gemeenskap het behoefte daaraan om 

seksualiteit op 'n bepaalde wyse te reguleer of te kanaliseer. 

Hierdie studie het gef okus op die vraag na reg en verkeerd van die 

seksualiteit by die Tsonga, met ander woorde die etiese aspek 

daarvan. 

1.2 Die Navorsingsprobleem. 

Die hoofnavorsingsprobleem is as volg geformuleer: 

- Wat is die persepsies oor seksualiteit by die Tsonga? 

By alle samelewings speel geslagsverkeer 'n belangrike rol in die 

alledaagse lewe. 'Die geslagslewe neem naamlik universeel 'n groat 

plek in die bestaan en denke van die mens in. Daar is verder in die 

seksualiteit 'n aspek van mysterium tremendum teenwoordig 

" ... sexuality is the basic form of all human relationship, and 

therein lies its terror and its power." Di t tel ook onder die 

fundamentele dryfkragte in die lewe van die mens. ' (Pretorius 

1972:119) 

Die seksuele is egter nie 'n openbare aangeleentheid nie. Slegs die 

gevolge van die geslagsdaad is gewoonlik vir die publieke oog 
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waarneembaar. Daarom kan daar slegs deur indringende navorsing van 

die seksualiteit as geheel gewerk word na die meer spesifieke. Die 

spesif ieke vraag waarheen gewerk word in hierdie studie is die 

etiese beginsels wat die seksualiteit van die Tsonga reguleer. 

Die volgende is as sub-navorsingsprobleme geformuleer: 

-In watter mate speel religie 'n rol in die persepsies oor 

seksualiteit by die Tsonga? 

Daar is talle invloede wat inwerk op die seksualiteit van enige 

samelewing. Seksualiteit kan slegs begryp word indien dit bekyk 

word vanuit die totaliteit van die mens se bestaan. Dit is veral 

van toepassing by die tradisionele swart gemeenskap waar die 

verskillende fasette van bestaan nou gekoppel is aan die totale 

kosmologie. Hierdie studie is egter primer besig om vas te stel wat 

die religie se effek op die seksualiteit van die Tsonga is, sonder 

om die totaliteit te negeer. 

-Het die kerk vandag 'n rol te speel ten opsigte van die 

seksualiteit by die Tsonga? 

Hierdie vraag wat hier gestel word is 'n missionere vraag. Die 

vraag kom vanuit die missionere gemeentesituasie. Hierdie studie is 

dus besig om uiteindelik 'n antwoord te probeer vind vir die 

praktiese missionere bediening in die gemeente. 
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By die seksuele is daar die dualisme van positiewe en negatiewe 

gevolge. Die positiewe is dat seks tot baie fisiese plesier en 

emosionele genoegdoening aanleiding kan gee. Die negatiewe van 

hierdie selfde daad is dat dit kan lei tot ongewenste 

swangerskappe, geslagsiektes en oorbevolking. Die negatiewe aspek 

van seks dra baie by tot die eksistensiele nood van mense. Die 

vraag wat dus beantwoord moet word, is wat die rol van die kerk 

behoort te wees in die positiewe sowel as die negatiewe aspekte van 

seks. 

Die kerk hou haar egter nie net met die eksistensiele vraagstuk 

besig nie maar ook met die teologiese probleem. Wat wil God he moet 

die mens doen omtrent sy/haar seksualiteit? Dit is die kerk se taak 

om hierdie antwoord te verskaf. 

1.3 Navorsingsdoelstelling. 

Die doel van hierdie navorsing is om verkenning te doen aangaande 

bogenoemde probleem en sodoende tot 'n beter verstaan te kom van 

die verskynsel. Die studie doen dus verkenning van die seksualiteit 

by die Tsonga. Seksualiteit is egter nie 'n fenomeen wat op die 

oppervlak van die alledaagse bestaan waar te neem is nie. Hier is 

sprake van 'n diepliggende, dinamiese, sosiale proses wat vra vir 

indringende metodes van verkenning. 

Aangesien die ui teindelike oogmerk met 'n verkennende 

studie meer gerig is op die verkryging van insig en 
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verwerwing van begrip as op die insameling van akkurate, 

repliseerbare data, behels sodanige studie dikwels die 

gebruik van indiepte-onderhoudvoering, ontleding van 

gevallestudies en gebruik van informante. Hipoteses volg 

uit sodanige navorsing eerder as wat dit die navorsing 

lei. Die belangrikste navorsingsontwerp - oorwegings wat 

dus hier geld, is: 

(i) die navolg van 'n oop plooibare 

navorsingstrategie en 

(ii) die gebruik van metodes soos literatuuroorsigte, 

onderhoude, gevallestudies en informante wat tot 

insig en begrip lei. 

(Mouton & Marais 1989:43) 

Ver kenning word gedoen ten einde beter te kan verstaan. 'The 

verstehen approach assumes that the social sciences need methods 

different from those used in agricultural experimentation and 

natural science because human beings are different from plants and 

nuclear particles.' (Patton 1980:45) 

1.4 Ontledingseenheid. 

Die studie is gedoen in die omgewing van Giyani onder 

Tsongasprekende persone. Omdat dit nie primer 'n etnografiese 

studie is nie, is daar nie ag geslaan op die stamverband van die 

persone nie en is daar ook nie gepoog om die studie te beperk tot 

sekere stamme nie. 
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Die meer korrekte etnies-historiese benaming Tsonga is deurgaans 

gebruik in plaas van Shangaan, alhoewel die persone wat ondervra is 

hulleself deurgaans as Shangaans beskryf het, en dit metodologies 

dus meer korrek sou wees om die benaming Shangaan te gebruik. Die 

mense wat in Gazankulu woon, word egter deurgaans in akademiese 

literatuur aangegee as Tsonga. Aangesien Tsonga dus die korrekte 

etnologiese benaming is, en om akademiese verwarring te voorkom, is 

daar beslui t om in hierdie studie ook die benaming Tsonga te 

gebruik. 

The Tsonga people are frequently referred to as 

'Shangaan', but this is erroneous: only the descendants 

of the portion which was subjugated by the Ngoni 

chieftain Soshangana takes its name from him. This 

portion is mainly situated in the Pilgrim's Rest district 

(except for Tshangana[sic] still resident in Portuguese 

East Africa), .... 

(Ramsay 1946:143) 

Van Warmelo ( 197 4: 68) gee 'n moontlike rede waarom hedendaagse 

Tsonga hulself as Shangaans beskryf: 

The 'Ngoni' left Zululand in 1820-1, led by Shoshangane 

also called Manukuza or Manukosi. They went north and 

founded the empire of Kwa-Gasa in Gasaland, 

Mozambique. They were not very numerous, yet strong 

enough to take the forts at Delagoa Bay and Inhambane, 

and conquer all the lands of the Tsonga, introducing 

their own language and customs to such an extent that the 
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Tsongas have come to be known as 'Shangaans'. Most Tsonga 

readily call themselves vaTsonga, but where the old Ngoni 

influence is strong this term is rejected as derogatory 

(which it indeed is in Zulu usage) and MaChangana[sic] is 

preferred. 

(Van Warmelo 1974:68) 

Onderhoude is gevoer met drie groepe mense in gedagte, naamlik 

- 'n groep mense wat voorkeur gee aan die tydgevestigde 

gedragspatrone van die verlede. Gewoonlik ouer mense. 

- 'n groep mense met 'n inklusiewe hunkering na die 

attraksies van die nuwere gedragswyse en diepe respek 

vir die gedragsreels van die verlede. Gewoonlik 

middeljarige mense. 

- 'n groep mense wat prioriteit gee aan assosiasie met 

nuwere gedragsvorme. Gewoonlik jongmense. 

Hierdie drie groepe gee 'n meer omvattende insig oor die 

seksualiteit by die Tsonga en dui ook op die radikaal dinamiese 

proses van verandering ten opsigte van die seksualiteit. Die 

verandering as sulks is egter nie die onderwerp van studie nie. 

Hierdie studie kan dus nie beskou word as 'n diachroniese studie 

nie maar 'n sinchroniese studie in die sin dat 'n bepaalde 

verskynsel op 'n gegewe moment as onderwerp van studie geneem is. 
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Wanneer die ontledingseenheid ter sprake is, moet daar gewaak word 

teen die ekologiese denkfout. 'Die ekologiese denkfout behels dat 

bepaalde gevolgtrekkings gemaak word oor byvoorbeeld groepe wanneer 

slegs individue bestudeer is, .... '(Mouton & Marais 1989:41) Die 

indiwidue met wie gesprekke gevoer is tydens hierdie studie kan dus 

nie as verteenwoordigend gesien word van die hele Tsongasamelewing 

nie maar as Tsongasprekende indiwidue, wat sekere deurlopende 

patrone van seksuele persepsie openbaar maar terselfdertyd ook 

sekere a-tipiese, indiwiduele gedagtes mag koester. 

Alhoewel daar soms vergelykings tussen Tsongapersepsies en westerse 

persepsies kan voorkom, is hierdie nie 'n kruiskulturele ondersoek 

nie. Die doel van die studie is dus nie om 'n vergelyking te tref 

tussen twee sosio-kulturele stelsels nie. Vergelykings word slegs 

gedoen ter wille van meer duidelikheid. Hierdie studie is wel 

transkulturele navorsing in die sin dat die navorserskultuur 

verskil van die ondersoekgroepkultuur. 

1.5 Metodologie. 

Daar is in hierdie studie gebruik gemaak van die kwali tatiewe 

navorsingsmetode. Anders as kwantitatiewe navorsingsmetodes is dit 

nie gebruiklik in kwalitatiewe navorsing om empiriese gegewens in 

die vorm van syfers, grafieke en statistieke weer te gee nie. Hier 

word die natuurlike subjektiewe komponente van die ondersoekgroep 

beklemtoon. 
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In kwalitatiewe navorsing probeer die navorser om die persone wat 

hy bestudeer in terme van hulle def inisie van hulle leefwereld te 

verstaan. Die navorser is ook meer betrokke by die verskynsel wat 

bestudeer word. Observasie word gedoen volgens die deelnemende 

waarnemingsmetode (paticipant-observation). Patton beskryf dit: 

In participant observation the evaluator shares as 

intimately as possible in the life and activities of the 

program under study. The purpose of such participation is 

to develop an insider's view of what is happening. This 

means that the evaluator not only sees what is happening 

but feels what it is to be part of the program. 

(Patton 1980:127) 

Patton (1980:128) gaan voort deur te se dat daar ook beperkings op 

deelname bestaan. 'The extent to which it is possible for an 

evaluator to become a participant in a program depends partly on 

the nature of the program.' Hy noem 'n voorbeeld van 'n studie oor 

dwelmafhanklikheid. Di t is nie wenslik vir 'n navorser om self 

dwelmafhanklik te word ter wille van die studie nie. 

Kwalitatiewe navorsing geskied op 'n nie-gestruktureerde wyse en 

waarneming is altyd oop sodat enige onverwagte gebeurtenis 

geregistreer kan word. By die kwalitatiewe benadering is dit bekend 

dat '···die prosedures nie so streng geformaliseer en geekspliseer 

is nie, terwyl die reikwydte meer grensloos is en op 'n meer 

filosoferende wyse te werk gegaan word.'(Mouton & Marais 1989:157) 
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Epstein beskryf treffend die verskil tussen kwantitatiewe en 

kwalitatiewe metodes van navorsing: 

Quantitative methods have epistemological roots in 

logical positivism .... Logical positivism refers to a 

theory of meaning in which a proposition is acceptable 

only if it can be empirically verified and only if there 

is a quantitative research method for deciding whether 

the proposition is true or false ...• The ultimate purpose 

of such research is to generate universal 'laws' of 

social behavior analogous to the laws of the physical 

sciences .... 

Qualitative research methods assumes that the subjective 

dimensions of human experience are continuously changing 

and cannot be studied using the objective principles of 

quantitative research methodologies .... Instead, emphasis 

is placed on fully describing and comprehending the 

subjective meanings of events to individuals and groups 

caught up in them .... 

(Epstein 1985:264) 

Alhoewel die antropologie lankal bekend is met hierdie metodes van 

navorsing, is dit nog nie alombekend in die ander dissiplines nie. 

Retief ( 1988: 82) skryf so onlangs as 1988 die volgende: ' 

qualitative techniques as such are only starting to be recognized. 

Qualitative research as such does not have a long tradition in 

terms of the specification of research methods, but is a lively and 
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developing field that can offer valuable insights and more 

properly specified studies along these lines should be encouraged.' 

Epstein (1985:264) merk op dat kwalitatiewe navorsingsmetode reeds 

goed gevestig was in die Duitssprekende wereld rondom die tyd van 

Freud. Die Engelssprekende wereld het egter deurgaans steeds van 

die kwantitatiewe metode gebruik gemaak vir sielkundige navorsing. 

1.5.1 Data-insameling. 

Data-insameling het geskied deur middel van diepte

onderhoudvoering. ' ... the major way in which the qualitative 

methodologist seeks to understand the perceptions, feelings, and 

knowledge of people is through in-depth, intensive interviewing.' 

(Patton 1980:29) Dit is vanselfsprekend dat taalvaardigheid 'n 

belangrike rol speel in hierdie tipe onderhoudvoering. Hierdie 

navorser se taalvaardigheid is van so 'n aard dat hy gemaklik 

gesprekke kan voer in Tsonga en ook in die taal preek. Aanvanklik 

is die taal aangeleer deur vir twee maande in 'n nedersetting, 

Vuhehli, ongeveer dertig kilometer vanaf Giyani, in 'n hut te gaan 

bly. Terminologie soos gebruik deur die tradisionele helers, en ook 

die onderwerp van seks was egter totaal vreemde terreine vir die 

navorser, waarvoor hy 'n nuwe woordeskat moes aanleer. 

Die volgende beginsels het gegeld tydens onderhoude: 

- Die navorser is waar nodig vergesel van 'n tolk/metgesel, 

hoofsaaklik om te help om 'n gemaklike atmosfeer te skep vir 
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kommunikasie en om taalkundige bystand te verleen. 

- Geen vooraf opgestelde vraelys is gebruik tydens gesprekke 

nie. Onderhoude is plooibaar gehou en vrae is gelei deur die 

voorafgaande gesprek, die sogenaamde 'informal conversational 

interview' (Patton 1980:197). Onderhoude is gevoer op 

dieselfde patroon waarop 'n nuuskierige leek 'n gesprek voer 

met die verskil dat die antwoorde onderwerp word aan 

wetenskaplike beoordeling. 'The data is collected as open

ended narrative without attempting to fit program activities 

or peoples' experiences into predetermined, standardized 

categories such as the response choices that compromise 

typical questionnaires or tests.' (Patton 1980:22) 

- Geen bandopnemer is gebruik nie aangesien bevind is dat dit 

die gesprek onnatuurlik be1nvloed. 'Tape recorders must be 

used judiciously so as not to become obtrusive and inhibit 

program processes or participant responses.' (Patton 1980:166) 

Dit is ook in hierdie studie ondervind dat 'n bandopnemer 

' ... put a quick end to any conversation into which the 

evaluator enters.'(Patton 1980:166) 

- Notas is geneem tydens gesprekke. Daar is baie variasies op 

die wyse van onderhoudvoering maar: 'What is not optional is 

the taking of field notes!' (Patton 1980:160) Alles is nie 

verbatim neergeskryf nie maar betekenishebbende gedeeltes is 

wel woord-vir-woord aangeteken. 'The raw data of interviews 
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are the actual quotations spoken by the interviewees. There is 

no substitute for these data.' (Patton 1980:246) 

Buiten vir die drie groepe mense (sien 1.4) wat gebruik is as 'n 

bree raamwerk waaruit informante gekies is, is daar nie selektief 

te werk gegaan met die verkryging van indiwidue vir onderhoude nie. 

Meestal is onderhoude met onbekende persone gereel deur 'n 

tussenganger. In gevalle waar persone pertinent gekies is op grond 

van hulle unieke opvatting is dit so aangeteken. 

Gepaste publikasies is ook as bronne vir data gebruik. Hier het die 

beginsel gegeld dat publikasies wat spesif iek oor die Tsonga 

handel, behandel is as primere bronne. Publikasies wat dieselfde 

onderwerp aanraak maar nie spesifiek oor die Tsonga handel nie is 

as sekondere bronne hanteer. 

Hierdie studie gee in besonder aandag aan die persepsies by die 

Tsonga oor seksualiteit. Persepsie word verstaan as die kognitiewe 

patrone waarmee die mens verskynsels rondom hom/haar verklaar. 

Indien die praktyk van 'n sekere verskynsel bestudeer word, gaan 

dit oor die vraag na die hoe ten opsigte van daardie verskynsel. 

Indien di t handel oor die persepsies van mense word die vraag 

hoekorn, gevra. In hierdie studie kom dit duidelik na vore dat die 

hoe en hoekom rnekaar nie totaal uitsluit nie. Die manier waarop 

sekere dinge gedoen word, reflekteer tot 'n groot mate die 

persepsies wat daar by mense bestaan. Persepsie vorrn die skakel 

tussen realiteit en denke. 
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Dit is nie maklik om op die hoekom-vraag altyd bevredigende 

antwoorde te kry nie. Alle mense is nie nadenkend, filosofies van 

geaardheid nie. Ander navorsers het dit ook so gevind: 

It is notably difficult to get people in so-called 

primitive communities to discuss concepts and ideas of an 

abstract nature, partly due to our peculiar patterns of 

thinking and the form in which we put our questions, 

partly due to the fact that in African society there is 

a wide common field of philosophy and ethics that so much 

is taken for granted that it is rarely referred to. 

Generally the key to their ideas on abstract subjects is 

just the right word which suggests to them a train of 

thought, and that precise term one might stumble on by 

pure chance, especially if a great many synonyms and 

euphemisms are used, as among the Ngoni, in describing 

sexual behaviour. 

(Read 1938:20} 

1.5.2 Reaktiwiteit. 

In die geesteswetenskappe is die voorwerp bewus daarvan dat hy 

bestudeer word. Met die kwalitatiewe metode, en spesifiek tydens 

diepte-onderhoudvoering, is daar die intense bewustheid by persone 

dat hulle die voorwerp van studie is. Elke persoon toon 'n bepaalde 

reaksie onder bestudering en hierdie reaksie staan bekend as die 

probleem van reaktiwiteit. Wanneer die mens die bron van data of 

inligting vir 'n bepaalde navorsingsprojek is dan is reaktiwiteit 
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die enkele grootste bedreiging vir die betroubaarheid (geldigheid) 

van die bevindinge. 

Elke navorsingsprojek bevat 'n paar steuringsfaktore (effekte) wat 

negatiewe gevolge inhou vir die geldigheid van die bevindings. In 

hierdie studie is egter sprake van 'n groat aantal effekte wat 

potensieel die reaktiwiteit kan verhoog. Hieronder tel ras-, taal-, 

kultuur-, sosio-ekonomiese en soms geslagseffekte. Daarby moet 

rekening gehou word met 'n sensitiewe sosio-politieke situasie en 

'n intiem-persoonlike onderwerp van studie. 

Aan die meeste van bogenoemde effekte kan nie verander word nie 

maar daar moet tog gepoog word om die negatiewe invloede op die 

geldigheid van die studie tot die minimum te beperk. Te veel 

maatreels ter bekamping van reaktiwiteit is ook nie altyd gewens 

nie, '···hoe meer kontroles die navorser in die navorsingsituasie 

inbou, hoe grater is die waarskynlikeid dat die ondersoekgroep meer 

reaktief sal wees.'(Mouton & Marais 1989:78) 

Daar is veral op twee vlakke gekonsentreer om die geldigheid van 

die studie te verseker, naamlik op die navorsersvlak en die studie 

subjek-vlak. 

1.5.2.1 Navorser. 

Daar is voortdurend deur die navorser gewaak teen 

voorveronderstellings wat die geldigheid kon bel:nvloed. 
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'Objectivity is traditionally considered the sine qua non of the 

scientific method. To be subjective means to be biased, unreliable, 

and irrational.' (Patton 1980:336) Patton gaan dan voort om aan te 

toon dat die kwantitatiewe metode juis ontwikkel is om 

subjektiwiteit teen te werk en objektiwiteit te bevorder. Die 

kwantitatiewe metode behels onder andere die volgende: ' ... distance 

from the setting and the people being studied, formal 

operationalism and quantitive measurement, .... ' (Patton 1980:336). 

Patton reageer soos volg: ' Distance does not guarantee 

objectivity; it merely guarantees distance.' Hy gaan dan voort om 

aan te toon dat die kwantitatiewe metode nie noodwendig lei tot 

groter objektiwiteit by die navorser nie. 'For better or for worse, 

the trustworthiness of the data is tied directly to the 

trustworthiness of the evaluator who collects and analyzes the 

data.' (Patton 1980:338) 

In hierdie studie is van die standpunt uitgegaan dat geen 

studiestuk ten volle obiektief kan wees nie. Patton word egter 

daarin ondersteun as hy se dat die kwalitatiewe metode van 

navorsing nie noodwendig minder objektief as die kwantitatiewe 

metode is nie. Objektiwiteit word tot 'n groot mate bepaal deur die 

integriteit van die navorser. 

Volgens Brislin sal die neiging om 'n mens se eie 

standaarde te gebruik om kruiskulturele data te vertolk 

en dus veroordelend te interpreteer al tyd daar wees. 

Norms en kulture wat nie jou eie is nie, is 'anders'. Die 
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voordeel van 'n ongestruktureerde of informele onderhoud 

is dat die navorser nie net kliniese feite en informasie 

inwin nie. 'n 'Voller' konteks waar gedrag soos 

senuweeagtigheid, opgewondenheid en nog veel meer die rou 

data aanvul en invul, help met 'n akkurater aanvoeling en 

interpretasie van die data. 

(Bates 1991:58) 

Sekere eienskappe en ook die voorkoms van die navorser, is bekend 

dat dit 'n invloed uitoefen op die ondersoekgroep. Die ras, taal of 

geslag van die navorser kon nie weggesteek word vir die persone met 

wie onderhoude gevoer is nie. Die beroep en godsdienstige 

affiliasie van die navorser is egter nooit genoem nie ter wille van 

die voorkoming van moontlike reaktiwiteit. 

1.5.2.2 Subjek. 

'Die blote feit dat die mens bestudeer word, lei tot a-tipiese 

gedrag.' (Mouton & Marais 1989:86) Gewoonlik wannneer mense bewus 

raak daarvan dat hulle bestudeer word, reageer hulle soos wat hulle 

dink die navorser graag sou wou he dat hulle moet reageer. 

Ten opsigte van 'n intieme onderwerp soos seks is dit te verwagte 

dat mense reaktiwiteit sal toon. Bemoedigend is egter wat Kisekka 

(1973:2) skryf omtrent die sensitiewe onderwerp van seks: ' 

Kinsey and other studies conducted in the west have found that 

people are more willing to discuss such matters with outsiders than 
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with persons they know or are able to identify with.' 

Ook geslagsverskille tussen navorser en subjek lei nie noodwendig 

tot reaktiwiteit nie. 

In sy studie oor kontroversiele aangeleenthede rakende 

seksuele gemeenskap, bevind Rangonetti (1970) egter geen 

beduidende verskille in respondente se antwoorde aan 

manlike of vroulike onderhoudvoerders nie. Hy vind wel 

dat respondente beduidend meer openlik was in situasies 

waar hulle deur een onderhoudvoerder (manlik of 

vroulik) ondervra is, as in groeponderhoudsituasies. 

(Mouton & Marais 1989:84) 

Ter afsluiting van die aangeleentheid rondom reaktiwiteit word 

genoem dat daar in hierdie studie 'n bewustheid teenwoordig was ten 

opsigte van effekte wat 'n invloed kon he op die geldigheid van die 

bevindinge. Daarby ook 'n aanvaarding en berusting ten opsigte van 

sekere effekte waaraan daar geen wysiging aangebring kon word nie. 

1. 5. 3 Analise. 

'The analysis of qualitative data is a creative process.' (Patton 

1980: 299) Die analise van die data behels 'n denkproses. Deur 

middel van logiese argumentasie word die data ontleed en word daar 

gevolgtrekkings gemaak. 'Juis omdat die inferensiele proses 'n 

denkproses is, is dit uiters moeilik om rigiede reels vir 

inferensiele geldigheid te formuleer.' (Mouton & Marais 1989:117) 
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By analise geld die beginsel van inferensiele geldigheid. In die 

proses van analise is geloofwaardigheid (geldigheid) van kardinale 

belang om tot 'n korrekte gevolgtrekking (inferensie) te kan kom. 

Die manier van analise het 'n direkte invloed op die 

gevolgtrekking. Dit gaan hier dus nie oor die geldigheid van die 

data nie, maar oor die hoeveelheid steun wat die analitiese proses 

aan die konklusie bied. 

In hierdie studie is gebruik gemaak van induktiewe analise. 

'Inductive analysis means that the patterns, themes, and categories 

of analysis come from the data; they emerge out of the data rather 

than being imposed on them prior to data collection and analysis.' 

(Patton 1980: 306) Dit is egter belangrik om daarop te let dat 

induktiewe analise nie tot onomstootlike gevolgtrekkings lei nie. 

Konklusies kan in latere navorsing betwis word. Met induktiewe 

analise is slegs hoogswaarskynlike konklusies moontlik. ' in 'n 

induktiewe argument bied die ondersteunende stellings slegs 

graduele steun aan die konklusie(s) .' (Mouton & Marais 

1989:111) 

In hierdie studie is verder gegaan as blote analise. Interpretasie 

en evaluasie is ook gedoen. Patton beskryf genoemde prosesse as 

volg: 

Analysis is the process of bringing order to the data, 

organizing what is there into patterns, categories, and 

basic descriptive units. Interpretation involves 

attaching meaning and significance to the analysis, 
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explaining descriptive patterns, and looking for 

relationships and linkages among descriptive dimensions. 

Evaluation involves making judgments about and assigning 

value to what has been analyzed and interpreted ...• ' 

(Patton 1980:268) 

1.5.4 Hipotese-konstruksie. 

'In baie algemene terme kan hipoteses as vermoedens, verwagtings of 

stellings oar geantisipeerde bevindinge beskryf word.' (Mouton & 

Marais 1989:158) In hierdie studie is gebruik gemaak van 'n oop 

ongestruktureerde metodologiewaarvan die hipotese ontluik (emerge) 

vanuit die navorsing. Anders as kwantitatiewe studies wat gewoonlik 

hipotesetoetsend te werk gaan is met hierdie studie 

hipotesegenererend te werk gegaan. 

Dit is nie 'n unieke wetenskaplike verskynsel dat mense vermoedens 

het oar die samehang tussen verskillende verskynsels nie. Dit kom 

daagliks voor dat mense hulself uitspreek oor hul besondere 

vermoedens, verwagtings en aannames oar 'n bepaalde onderwerp. In 

'n wetenskaplike studie is dit te wagte dat 'n bepaalde hipotese 

sal verskil van die alledaagse. Soos Mouton en Marais (1989:164) 

tereg daarop wys ' ... handel kwalitatiewe navorsing gewoonlik oor 

vry komplekse en diepgaande probleme. Dit sou dus onregverdig wees 

om van sodanige ondersoeke simplistiese empiries-geskoeide 

hipoteses te verwag.' 
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1.5.5 Verslaggewing. 

Dit is natuurlik nie moontlik om in 'n skriftelike teks volledig 

verslag te doen van 'n kwalitatiewe navorsingsproses soos hierdie 

nie. Daar is heelwat nuanses soos gesigsuitdrukkings, emosies, 

houdings en reaksies wat nie ten volle in 'n skriftelike verslag 

weergegee kan word nie. Verder bestaan daar die probleem dat 

gevolgtrekkings ui t die navorsing vir hierdie studie gemaak is 

vanuit 'n geheelindruk. Om hierdie hele holistiese prentjie in 'n 

verslag soos hierdie weer te gee, is onmoontlik. Om selfs die 

onderhoude wat gevoer is hier volledig weer te gee, sal weens die 

groot volume onwenslik wees. 

Om holisties te werk te gaan beteken dat die geheel groter is as 

die somtotaal van al die dele. Dus is die geheelindruk wat verkry 

is groter as die somtotaal van al die inligting wat in die 

afsonderlike gesprekke verkry is. Konklusies in hierdie studie is 

gemaak op grond van data wat verkry is vanuit gepubliseerde werke, 

onderhoude, taalkundige gegewens en persoonlike ervarings. Ui t 

hierdie groot geheel het daar sekere indrukke na vore gekom wat 

hier gebruik is. 

'n Ander aspek wat moeilik is om weer te gee in 'n skriftelike 

verslag is die patrone van denke wat waargeneem is. Na 'n aantal 

gesprekke begin sekere patrone na vore kom. Dit was veral hierdie 

patrone van denke wat van onskatbare waarde was vir die 

uiteindelike konklusies wat gemaak is. 
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Ten einde die leser tog 'n mate van indruk te gee van die 

navorsingsgebeure is besluit op 'n verkorte maar tog so na as 

moontlik lewensgetroue weergawe van die navorsingsproses. Daar is 

gekies vir 'n 'fotoweergawe' van die werklike navorsing. Hierdie, 

tot 'n groot mate onverwerkte data, is in hierdie verslag vervat. 

Dit behels dat daar nie onderskei is tussen unieke indiwiduele 

standpunte en algemeen aanvaarde standpunte in die verslaggewing 

nie maar dat dit weergegee is in die volle mengsel van 

verskeidenheid en eenstemmigheid soos wat dit in die gesprekke na 

vore gekom het. By die bepaling van konklusies het die algemeen 

aanvaarde persepsies (patrone) egter swaarder geweeg as die 

variasies. 

Ten einde 'n fotoweergawe daar te stel is daar ook soms verbatim 

gedeeltes van onderhoude in die hoofteks ingesluit. Aangesien seks 

tot 'n mate 'n private aangeleentheid is, is hier sprake van 

heelwat indiwiduele, subjektiewe verskille van mening en praktyk. 

Deur gedeeltes van die gesprekke weer te gee word hierdie 

indiwiduele karakter van die data weerspieel. Veral verdere 

navorsers wat hierdie verslag moontlik mag gebruik, mag daaraan 

herinner word dat die inligting in hierdie teks moontlik die 

siening van 'n enkeling is. Tweedens is die gedeeltes van 

onderhoude in die hoofteks weergegee om 'n bepaalde 'warmte' aan 

die teks te verleen. Met ander woorde 'n poging om die kontak 

tussen navorser en respondent weer te gee. Derdens kan daar ook 

heelwat omtrent mense se persepsies waargeneem word deur die 

verloop van 'n gesprek te volg. Die gesprekspatroon is soms 
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veelseggend. 

1.5.6 Skryfstyl. 

Vir sover moontlik word die Harvard-verwysingsmetode in hierdie 

studie gebruik. Persone met wie onderhoude gevoer is, word elkeen 

'n nommer toegeken om anonimi tei t te verseker. 'n Nommer wat 

byvoorbeeld uit die volgende bestaan: dl4c, dui eerstens die geslag 

van die persoon aan deur middel van die manlike geslagsteken. In 

hierdie voorbeeld is 'n verwysing na 'n persoon waarmee nie 

indiwidueel 'n onderhoud gevoer is nie maar in 'n groepsituasie. 

Die nommer wat dus aan die groep toegeken is, is nommer 14. Die 

letter 'c' is om die spesifieke indiwidu in die groep uit te ken. 

In die teks sal slegs verwys word na persone soos wat dit gedoen is 

in bostaande voorbeeld. 

Alle primlre bronne, naamlik gegewens verkry uit onderhoude en 

literatuur wat spesifiek oor die Tsonga handel, is in die hoofteks 

weergegee. Alle sekondlre bronne, naamlik literatuur wat oor 

dieselfde onderwerp handel, maar van toepassing is op ander 

samelewings, is in die eindnotas weergegee. 

Daar word ook op gewys dat die skryfwyse, in teenstelling met ander 

wetenskaplike verslae, meer informeel sal wees. Die skryfstyl 

probeer om 'n ware nabootsing te wees van die werklike 

navorsingsgesprekke soos wat dit in die veld gevoer is. 

Dit is naamlik so dat kwalitatiewe navorsing gewoonlik in 
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'n meer vloeibare, ryker en oortollige styl geskryf word. 

Daarenteen is verslae van kwantitatiewe navorsing 

gewoonlik betreklik strak, spaarsamig en onpersoonlik 

geskryf. Anders gestel: kwalitatiewe verslae is dikwels 

in 'n boeiender styl geskryf. 

(Mouton & Marais 1989:171) 
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HOOFSTUK 2. 

2. SEKSUELE PERSEPSIES VAN NIE-CHRISTELIKE TSONGA. 

Met nie-Christelik word hier bedoel dat dit persone is wat 

aanhangers is van die tradisionele Tsongagodsdiens. Om te 

veronderstel dat bogenoemde persone glad nie be1nvloed is deur die 

Christelike godsdiens nie, sou na1ef wees. Dit kan aanvaar word dat 

daar wel be1nvloeding was al sou dit dan ook net tot 'n geringe 

mate plaasgevind het. 

Dit sou eweneens na1ef wees om te dink dat die tradisionele 

gedragspatrone op 'n eksakte wyse gerekonstrueer sou kon word uit 

die geslag mense wat tans lewe. Baie van die tradisionele 

gedragswyses het reeds so vervaag dat die huidige geslag nie meer 

kennis dra daarvan nie. Die woord 'vervaag' word spesifiek in 

hierdie geval gebruik en nie die woord 'verander' nie. Die rede 

hiervoor is dat die tradisionele gedragswyses skynbaar ender die 

oppervlak aanwesig is, en byvoorbeeld in 'n geval van 'n krisis, 

weer na vore kan tree. 

Die persone wie se persepsies in hierdie hoofstuk weergegee word, 

toon 'n voorkeur vir die tydgevestigde gedragspatrone van die 

verlede. 
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2.1 Voorseksuele periode. 

2. 1. 1 Inisiasie. 

Die groep persone wat vir die doel van hierdie hoof stuk ondervra 

is, het almal die inisiasieskole bygewoon. Dit is gewoon ondenkbaar 

dat 'n mens nie hierdie inisiasie sou deurgaan nie. Dit is te wagte 

dat tydens die oorgangsrite van 'n kind na 'n volwassene daar 

heelwat omtrent die seksuele tot sy reg sal kom. Inderdaad geld 

daar sekere seksuele taboes tydens inisiasie: 'Sexual intercourse 

is strictly prohibited to all inmates, men as well as shepherds; 

breaking this law would kill the circumcised.' (Junod 1927a:80) Tog 

blyk dit volgens informante dat daar baie min teregkom ten opsigte 

van seksuele voorligting. 

Geen direkte seksvoorligting is gegee by die inisiasiegeleenthede 

vir seuns (matlala) nie, slegs reels ten opsigte van die aard van 

die mens (milawu ya ntumbuluko). (dl) 

Tydens inisiasie (vukhomba) van die meisies is daar ook geen 

direkte seksuele voorligting gegee nie. Selfs basiese seksuele 

gebruike soos dat seks verbode is tydens menstruasie, (Sien 

2.5.1.1) is nie tydens die vukhomba aan hulle meegedeel nie.(93) 

93: 'Ons het net resitasies geleer.' 
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Vol gens 93 word die woord 

inisiasieseremonie van die seuns. 

hogo ook gebruik vir die 

Cuenod (1991:55) gee egter die 

volgende betekenis aan die woord hogo: 'term much used in 

circumcision songs, obscene, often taken to mean "copulation", 

shouted derisively at females seen by initiates.' 

Dit is ook totaal ongehoord dat ouers hulle kinders sal antwoord op 

die ongemaklike vrae omtrent hul herkoms. Tsongakinders vra soms 

aan hul ouers waar hulle vandaan kom. Die kinders word groot met 

die verhaal dat hulle in die rivier gekry is deur hulle ouers. 

Kinders ontstaan tussen die riete1 in die rivier en die een wat die 

kind hoor huil gaan haal die kind. As die kinders lastige vrae sou 

vra oor wat die honde besig is om te doen, word geantwoord dat die 

honde net speel.(d9) 

Navorser: 'Hoekom vertel die ouers nie vir hulle kinders omtrent 

hierdie dinge nie?' 

d9: 'Dit is teen die aard (ntumbuluko) van die mens om met jou 

kinders oor sulke dinge te praat.' 

Navorser: 'Maar waar moet die kinders van hierdie dinge leer?' 

d9: 'Hierdie dinge is in die natuur van die mens, hy het nie nodig 

om dit geleer te word nie.' 

Tog vertoon die inisiasiegeleentheid vir seuns 'n spesif ieke 
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seksuele karakter alhoewel seksuele omgang verbode is en min 

seksuele voorligting gegee word. 

Strange to say, in the meantime obscene language is 

permitted and even recommended - a contrast which we 

shall often meet with during the marginal periods. Some 

of the formulae contain expressions which are taboo at 

other times; when the women bring the food to the sungi, 

the shepherds who receive it from their hands are allowed 

to address them with as many unchaste words as they like. 

(Junod 1927a:80) 

Sekere van die resitasies is seksueel van aard. Junod (1927a:89) 

noem 'n resitasie wat die paring van 'n krokodilpaar beskryf en ook 

een wat vertel hoe jong seuns omgang het met 'n maagdelike meisie 

ten einde haar voor te berei vir die ouer manne. 

Telkens kom die antwoord dat 'n bepaalde verskynsel is soos wat dit 

is, omdat dit ooreenstem met die aard of natuur (ntumbuluko) van 

die mens. Ntumbuluko; 'the creation, cosmos, nature, origin; old 

custom.' (Cuenod 1991:146) hou direk verband met die woord xintu 

wat afgelei is van die stam ntu wat gewoon mens beteken, maar in 

hierdie abstrakte vorm op die kulturele erfenis van die Tsonga dui. 

Ntumbuluko slaan egter nie so sterk terug op die kulturele aspek as 

xintu nie. Ntumbuluko is deur persone wat vir hierdie studie 

ondervra is, deurgaans gebruik om die ware aard van die mens se 

karaktergesteldheid, persoonlikheid en kwaliteite mee aan te dui. 

Dit is soos die mens geskape is. Dit is karaktereienskappe wat 
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geneties in 

kollektiewe 

die mens vasgele is. Hier 

karaktereienskappe van die 

Tsongamensdom. 

word egter bedoel 

mensdom, oftewel 

die 

die 

Hierdie natuur van die mens het egter die afgelope tyd vervaag 

weens die invloed van xilungu. Xilungu is 'n abstrakte naamwoord 

wat afgelei is van mulungu wat na die Blanke verwys. Xilungu het 

daarom betrekking op die idees en gebruike wat met die Blanke 

geassosieer word en vreemd aan die Tsongatradisie is. Innovasies as 

gevolg van westerse invloed of kerklike aksies is dus xilungu. 

2.1.2 Besnydenis. 

Die besnydenis het nie belangrike betekenis nie2
• Heel moontlik het 

dit vroeer meer betekenis gedra wat intussen vervaag het. 

Besnydenis (ku yimba) is hoofsaaklik ter wille van higiene. Wanneer 

die geel aanpaksel (makapa) onder die voorhuid voorkom, veroorsaak 

dit siektes by vroue.(dl) (cr5) (cr8) Dit is egter nie verbode vir 'n 

vrou om saam met 'n onbesnedene te slaap nie. (d5) 

'n Verdere rede vir besnydenis is dat die penis makliker penetreer 

tydens die geslagsdaad. Die voorhuid veroorsaak 'n obstruksie 

tydens die geslagsdaad. (dl) 
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2.1.3 Vaginale rekking. 

Die rekking van die labia minora is 'n gewoonte wat redelik 

algemeen voorgekom het oor die hele Afrika3
• Junod skryf soos volg 

oor hierdie gewoonte: 

The innner lips of the external genitals are designated 

by the word milebe (singular nebe), which the girls are 

accustomed to pull to such an extent that they may extend 

to five, ten or even fifteen centimeters. Sometimes they 

measure these lips with small sticks, boasting of their 

length among their female companions and even among their 

husbands. By these depraved customs, to be sure, the 

girls seek nothing other than the favor of a future 

husband, who, among the Ba-Pedi, may send his wife home 

and demand back his oxen, if he thinks that she has not 

extended her lips long enough. The girls prepare a potful 

of food, which they close with a lid. In the evening the 

boys come to them and pay a fee to be admitted. They sit 

down on the floor of the house and watch the girls eating 

their dinner and putting their fingers in the pot. The 

girls whose milebe are four inches long use four fingers 

to eat; they are bakulu, i.e. adults, and the lovers 

rejoice. Or they may use only three, sometimes two. The 

young girls dine with hollow hands. 

(Junod 1962:517) 
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Meisies rek hul milebe van 'n baie vroee ouderdom as 'n manier van 

speel {a ri bombo ra vanhwanyana). Meisies meet hulle milebe met 'n 

grashalm en dan vergelyk hulle die lengtes onderling. {dl) 

Navorser: 'Hoekom rek hulle die milebe?' 

dl: 'Dit is baie lekker vir 'n man om daaraan te raak met sy 

hande. As die penis penetreer gee di t ook 'n baie lekker 

sensasie. Mans bewonder 'n vrou met lang milebe.' 

Navorser: 'Hoe weet sulke meisies al op so 'n vroee leeftyd waarvan 

mans hou?' 

dl: 'Dit is in hulle natuur {i ntumbuluko) .' 

Navorser: 'Doen die mense dit vandag nog?' 

dl: 'Nee dit is baie skaars vandag.' 

Dit is duidelik dat daar by die jong Tsongameisie reeds 'n f iksasie 

is op die latere seksdaad. Dit word egter glad nie as negatief 

ervaar dat 'n kind reeds van kleintyd af gerig sal wees op een van 

die groot funksies van die alledaagse lewe nie, naamlik seks. 

93: 'Daar is niks mee verkeerd nie. Hulle speel net4
.' 

Junod {1927a:182) het egter 'n baie duidelike mening omtrent die 

saak gehandhaaf: 'It is a very ugly habit, very immoral from our 
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point of view, fixing the imagination of the girl on sexual 

relations, but amongst Thongas[sic] it is upheld as being quite the 

right thing.' 

2.1.4 Masturbasie. 

Hierdie is 'n onderwerp waaroor nie eintlik gepraat word nie. Maar 

dit kom wel voor5
• Daar bestaan nie 'n Tsongawoord vir masturbasie 

nie. As dit egter beskryf moet word kan dit miskien beskryf word as 

selfopwekking (Ku tinyanula hi nexe) (dl) Volgens dl is dit egter 

nie verkeerd dat 'n jong seun dit doen nie. Dit wys sy bloed lewe 

(xi komba u hanya engatini) . 

Volgens 911 kom masturbasie ook by ouer vroue voor. Hulle gebruik 

gewoonlik 'n kers of 'n vinger6
• 

Junod (1927a:98) reken dat vrye seksuele verkeer tussen jongmense 

die gevolg het dat 'they do not practise two vices which are 

prevalent amongst certain civilised nations, onanism and sodomy. 

These immoral customs were entirely unknown in the Thonga[sic] 

tribe before the coming of civilisation7.' Die stelling wat Junod 

maak ten opsigte van masturbasie (onanism) en homoseksualisme 

(sodomy) moet bevraagteken word. Hierdie studie ondersteun die 

skynbare lae voorkoms van bogenoemde twee verskynsels onder die 

Tsonga. Die rede vir die aanvanklike afwesigheid van hierdie twee 

verskynsels, word deur Junod toegeskryf aan die vrye seksuele 

verkeer tussen die jongmense. Junod meld egter nie duidelik wat sy 
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gronde vir so 'n stelling is nte. 

Dit is duidelik dat rnasturbasie 'n baie ongernaklike onderwerp is om 

oor te praat. Dit is beduidend dat daar geen Tsongawoord vir 

rnasturbasie bestaan nie. 

2.1.5 Naqtelike ernissie. 

As 'n seun nie op 'n rnanier aan sy seksdrang kan uiting gee nie dan 

kry hy 'n droorn in die nag wat horn laat saad (ngati) start. Seuns 

kry dit orntrent elke drie tot vier weke. Dit is goed dat 'n mens so 

iets kry, want anders sal sy verstand (byongo) nie goed werk as sy 

ngati nie kan uitgaan nie8 • (dl) 

Vroue start ook saad (ngati) tydens 'n droorn rnaar vroue s'n gebeur 

orntrent elke twee rnaande. (911) 

Vroeer tye was die eerste nagtelike ernissie van 'n seun 'n 

aanduiding dat hy in 'n ander ouderdornsgroep inbeweeg het. Op 

hierdie stadium begin hy om 'n shifado te dra. 'The shifado with 

which every Thonga(sic] clothes the tip of the penis is an oval and 

hollow object. This covering is required for reasons that relate to 

modesty and cleanliness .... made from the rind of a small gourd or 

from hard and hollowed and carefully polished wood, affixed to the 

tip of the genital organ, .... ' (Junod 1962:516) 

Tirhundzela (Cuenod 1991:175) is die Tsongawoord wat letterlik 
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beteken: Orn vir jouself orgasrne te bereik. Hierdie woord hou egter 

nie verband met rnasturbasie nie rnaar wel met nagtelike ernissie van 

saad. 

2.2 Geslagsdrang. 

Tsongawoorde vir seksuele begeerte: 

ku navela -het nie 'n uitsluitlike seksuele betekenis nie rnaar word 

die rneeste gebruik ten opsigte van die seksuele begeerte. 

Cuenod (1991:118) gee die betekenis aan as: 'long for, 

desire, wish.' ( d'l) ( 92) 

xinyanyu -'caprice, whim.' (Cuenod 1991:242) Hierdie woord word 

ook algerneen gebruik ten opsigte van seksuele drange. (d'l) 

92 se egter dat die woord beteken: jou kop vat nie rnooi 

nie. 

Die seksdrang loop 'n bepaalde pad. Dit begin by die oe, dan na die 

hart en dan die penis. Maar die eintlike setel van die begeerte is 

in die hart. ( d'6) Seksuele begeerte korn nie deur rniddel van 'n 

bepaalde kos nie rnaar is gesetel in die hart.(d'l) Daarorn kan 'n 

blinde of 'n dowe mens ook 'n sterk drang he, want hulle het 

harte. (92) Die sleutel van die gedagtes is die hart (kiya ya 

rnihleketo i rnbilu) . As iernand groot begeerte het dan wys dit dat sy 

hart (ingesteldheid oftewel gesindheid) en bleed reg is.(d'l) Die 

mens het seksuele drange orndat sy bleed lewe (ngati yi hanya) 9
• (92) 

Die geslagsdrang is deel van die mens se aard (nturnbuluko) wat deur 
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God gegee is. (dl) (92) (d5) (d7) Omdat dit deur God gegee is, is dit 

'n goeie ding, dit is kos vir die hart (swakudya swa mbilu).(d7) 

Elke individu verskil ten opsigte van die geslagsdrang (un'wana na 

un'wana u tirha swa yena). Party mense het nie 'n groot drang nie, 

ander mense het 'n groot drang (van'wana va koka swinene). (92) Dit 

beteken egter nie dat 'n persoon met 'n groot drang noodwendig 'n 

vuthlomamahlo (persoon wat homself skuldig maak aan oordadige seks) 

is nie. remand met 'n groot seksdrang is geseend. remand wat sy 

seksdrang nie reg inspan nie is 'n vuthlomamahlo. (d7) (Sien 2.5.5) 

Dit is logies dat vroue ook 'n geslagsdrang sal he, want hulle 

bloed lewe (ngati ya hanya) 10 • Die man en vrou se geslagsdrif is 

ewe groot. Die man is net fisies sterker as 'n vrou.(92) Dit is 

altyd die man wat die vrou opsoek vir geslagsgemeenskap. Dit 

beteken nie dat die man se drang sterker as die vrou s'n is nie. 

Die vroue is net skaam.(d6) 

Daar is egter ook 'n verwerplike kant van die geslagsdrang. Die 

valoyi (towenaars; hekse) se drang kom nie van God af nie. Valoyi 

het seks met mense teen die mense se wil. Dit is soos die ding wat 

die Blankes verkragting noem. (dl) (Sien 2.5.3) 

Vandag se jongmense kry nie hulle drang van God af nie, maar van 

die Witmense af. (92) Wat 92 hier bedoel is nie dat die jongmense se 

fisiese seksdrang toegeneem of afgeneem het as gevolg van kontak 

met die Blankes nie. Die etiek wat hulle toepas ten opsigte van hul 
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sekslewe, korn van die Blankes af. (Sien 2.5.4) 

Wat die geslagsdrang betref, is die mens en die dier dieselfde. Die 

bul spring nie op die koei as die kalfie nog klein is nie. Die mens 

slaap ook nie saarn met sy vrou as die baba nog klein is nie. 

( cf5) (Sien 2. 6. 4) 

Volgens cf4 korn irnpotensie wel voor11
• Die tolk was hoogs verbaas 

om van so 'n siekte te verneern. Die irnpotente man sal aan die 

n'anga verduidelik dat sy bloed nie vloei nie (ngati ya rnina a yi 

farnbi). Die n'anga het goeie rnedisyne teen hierdie siekte.(cf4) 

Seksuele verwaarlosing van die vrou word gesien as 'n ernstige 

saak: 

Wanneer 'n rnonogarnis sy vrou op seksuele gebied 

verwaarloos of selfs verrny, rnoet sy horn via sy hahani of 

grootrnoeder by sy vader verkla. Indien die man nie op die 

verrnaning van sy vader ag slaan nie, word verrnoed dat die 

man 'swak' (impotent) is. Aanges ien di t as 'n skande 

beskou word as 'n man sy seksuele verpligting teenoor sy 

vrou nie nakorn of kan nakorn nie, sal die man se farnilie 

gewoonlik alles in hulle verrnoe doen om 'n probleern van 

hierdie aard self reg te stel. 

(Boonzaaier 1990:244) 

Seksstirnulante12 (dzovekelo) is ook vrylik beskikbaar by die 

verskillende tin'anga. Daar is verskillende produkte onder andere 

die rankplant met die naarn nongoloko 'series, queue, sequence' 
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(Cuenod 1991:138). Met hierdie stimulant kan 'n mens 'n 

kettingreeks van seksuele avontuur beleef. Die gevaar bestaan altyd 

dat 'n mens jouself kan uitbrand met hierdie stimulante, daarom 

moet dit nie gebruik word as jy nie verseker is van 'n beskikbare 

vrou om mee geslagsgemeenskap te he nie. (cr4) Mhlankuzi, nghwazwivi, 

ndzingu, xikwenga xa nhova is van die ander seksstimulante wat 

beskikbaar is. ( d7) Tydens die onderhoud met 'n groep van vyf 

tin'anga (tradisionele helers) is daar van die stimulant, 

nghwazwivi, rondgestuur. Ten einde 'n verleentheid te voorkom, deur 

nie deel te neem nie, het die navorser ook daarvan gedrink. Die 

enigste waarneembare effek van die middel op die navorser was egter 

'n ligte diaree. 

Daar is ook situasies waarin hierdie begeerte beheer (tikhoma) moet 

word. (d5) 

Navorser: 'Moet die jongmense wat nog nie getroud is nie ook 

hierdie begeerte beheer?' 

d5: 'Nee dit is nie nodig nie, hulle is nog nie getroud nie.' 

In die ou tyd was eiers verbode kos vir vroue (92) want dit het die 

vroue meer seksuele krag gegee as die mans. Vandag is dit nie meer 

verbode nie13
• ( dl) 

Tradisionele bier (byalwa bya xintu) word beskou as 'n seksuele 

stimulant. Hierdie bier meng met die bloed en maak die man sterk en 
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vol begeerte. Witmensbier laat 'n mens gou oud word. (92) 

Junod verstrek die volgende gegewens: 

After Doctor G.Liengmei, our physician, often cured men 

who sought medicine with which to procreate children, 

they confessed to him that they used to copulate each 

night with three or four wifes. (From some monogamous 

persons we heard that the wife would be so exhausted that 

she used to go out to work at night in order to escape 

from her husband). When the physician urged them to 

abstain completely from cohabitation for five days, they 

were never able to agree to it. To be sure they wanted to 

recover the power of regeneration without refraining from 

lust. Men even are said to use certain remedies when they 

are not yet ready for their desires, either in order to 

excite sexual passion or else in order that their wifes 

may become pregnant. The cure is made double. First the 

testicles of a goat - (they say that this animal does not 

suffer exhaustion, mbuti a yi karali) - are cut out, 

mixed with many herbs, cooked and eaten by the man. Then 

he puts other collected herbs into beer. They say that 

the result is so great that a man who has only two wives 

should not use that remedy, since they may not suffice 

and he may commit a violation with wives of other men, 

which would be a misfortune to him. 

(Junod 1962:520) 
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Dit word betwyfel of Junod se gegewens heeltemal korrek is. 

Hedendaagse Tsonga meen dat 'n man nie, binne die bestek van een 

dag, met meer as een van sy vroue sal seks he nie. Vroue neem een

een hul intrek by die man, vir 'n bepaalde tydperk. Die man mag 

dalk meer as een keer per dag met dieselfde vrou gemeenskap he. 

(92) 

Die bostaande aanhaling noem dat dit vir Tsongamans moeilik is om 

hul vir vyf dae te onthou van seks. Dit is moeilik om die 

geldigheid van hierdie stelling te bepaal. Geen Tsongaman blyk 

enige probleme te he om sewe dae sonder seks te wees as sy vrou 

menstrueer nie. Dit kan natuurlik wees dat van hierdie mans buite

egtelike verhoudings het en op so 'n manier 'n uitlaat vind vir hul 

seksdrange. 

Die fisiese geslagsdrang in indiwidue en groepe is nie maklik 

meetbaar nie. Dit bly tot 'n groot mate 'n misterie en ook 'n bron 

van grootskaalse spekulasie. Dit is algemeen vir Westerlinge om te 

oordryf ten opsigte van die seksdrang by Swartmense, soos dit ook 

algemeen vir Swartmense is om Westerlinge se seksdrang te 

oorskat. (Sien 2.5.6) Daar is heelwat navorsers wat verskil van dit 

wat Junod hierbo te kenne wil geeu. 

Dit is duidelik dat Boonzaaier ook op soek is na gegewens om die 

Tsongageslagsdrang te bepaal. 

Dit is egter duidelik dat 'gereelde geslagsomgang' 'n 

relatiewe begrip is aangesien daar nie volkome 
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eenstemmigheid hieroor onder inf ormante verkry kon word 

nie. Dit wou voorkom asof vyf geleenthede per week die 

meeste informante tevrede gestel het terwyl die liefde 

nie as baie 'warm' beskou is wanneer egmaats minder as 

drie keer per week geslagsomgang met mekaar het nie. 

Almal was dit egter eens dat 'n man sy vrou op seksuele 

gebied verwaarloos indien hy nie ten minste een keer per 

week geslagsomgang met haar het nie. 

(Boonzaaier 1990:243) 

2.3 Verkryging van 'n maat. 

Die proses waar in 'n man 'n vrou die hand vra, word genoem ku 

gangisa; 'induce a young girl to accept one as her lover; flirt, 

court, of young boys only.' (Cuenod 1991:40) Om 'n meisie te 

gangisa is nie dieselfde as 'n huweliksvoorstel nie, alhoewel dit 

later daartoe kan lei. Ku gangisa is nie 'n seksuele afspraak nie 

alhoewel die seksuele soms die enigste gevolg kan wees van die 

onderhandelinge. (dl) (d4) 

'n Man benader 'n vrou deur vir haar te vertel hoe lief hy haar 

het. Dit mag wees dat die man die vrou glad nie liefhet nie. Tog is 

dit 'n beleefde manier om die saak te stel. Soros mag dit nodig wees 

om die vrou skoene of 'n rok as geskenk aan te bied, as bykomende 

hulpmiddel, om haar liefde te wen. (d6) 

Junod beskryf die gangisa tussen jongmense soos volg: 
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When a girl has made her choice, her boy plays with her 

like husband and wife, first building little huts, etc. 

but later on in a less platonic fashion. In fact nothing 

is prohibited in the relations between young people of 

the two sexes. A married woman is sacred amongst the 

Thongas[sic], but an unmarried girl is not. However, she 

must not become pregnant 

(Junod 1927a:97) 

Daar is natuurlik indiwidue wat ongelukkig is (va na badi) in die 

verkryging van 'n maat. Mens se dat so 'n persoon xinyama; 

'darkness of moonless night' (Cuenod 1991:242) het. Xinyama word 

hier egter uitsluitlik bedoel as 'n persoonlikheidseienskap van 

ongewildheid. Mense sien nie 'n mens raak as hulle na so 'n persoon 

wat xinyama het, kyk nie. Hulle sien 'n dier socs byvoorbeeld 'n 

krokodil, 'n hiena of 'n bobbejaan raak. Persone met hierdie 

probleem gaan na die n'anga vir hulp.(d4) 

Die n 'anga het twee .. soorte medisyne om gewildheid mee aan te 

wakker15
• Die soort wat 'n mens per mend inneem of die soort waarin 

'n mens bad. Die soort wat 'n mens per mend inneem, werk net vir 'n 

nag, die volgende oggend sien die maat die xinyama raak en loop 

weg. Die soort waarin 'n mens bad, help dat so 'n persoon vir altyd 

gewild is. Die medisyne se naam is xinyanyu. (d4) (Sien 2.2) 
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2.4 Die geslagsdaad en gevolge. 

2.4.1 Geslagsdaad. 

emasangwini -is die Tsongawoord wat vir seks gebruik word. Die 

woord beteken letterlik: op die slaapmatte. Die 

woord is afkomstig van die woord sangu 'mat, as for 

sleeping on,' (Cuenod 1991:184) 

Die man slaap altyd aan die regterkant van die hut. Wanneer die man 

dus na die vrou draai gebruik hy die linkerhand vir seksuele 

doeleindes. Dit is hoekom 'n mens altyd met jou regterhand eet. Die 

linkerhand is vir seks. Die vrou gebruik ook net haar linkerhand 

vir byvoorbeeld reiniging na die geslagsdaad16
• (dl) 

Navorser: 'Hoekom kan 'n mens nie maar dieselfde hand vir eet en 

seks gebruik nie?' 

dl: 'Die mens se natuur se dit mag nie (ntumbuluko wu vula 

sweswo) .' 

Die tradisionele posisie waarin die geslagsdaad plaasvind, is dat 

die man op sy regtersy le en die vrou op haar linkersy. By die 

Vendamense le die man bo en die vrou onder17 • Tsongavroue wil nie 

so slaap nie want hulle se dit is die manier waarop beeste 

kopuleer18
• Die Tsongamanier is beter as die Vendamanier want die 
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vrou is aktief terwyl by die Vendamanier die vrou net passief daar 

1 ~19 e . Baie mense begin nou deesdae seks he op die Vendamanier. {dl} 

Die vroulike reaksie tydens die geslagsdaad word genoem ku 

kunyetela, moontlik afkomstig van die woord kunya 'gather up one's 

dress.' (Cuenod 1991:80) Hierdie reaksie van die vrou kom dikwels 

ter sprake en word hoog geag by die Tsongaman. 

Die woorde rhundza wat beteken: 'urinate; ejaculate in coitu.' 

(Cuenod 1991:175) en balesa wat beteken: 'fire a gun.' (Cuenod 

1991: 15) word gebruik om orgasme aan te toon. Bogenoemde twee 

woorde geld vir mans sowel as vroue. Die vrou stort ook 'n 

vloeistof tydens orgasme20 wat ook met ngati of vubyonyo aangedui 

word soos die man s'n. {dl) (92) (d5) (cr6) Ngati beteken: 'blood' 

(Cuenod 1991:126). Die bloed speel 'n belangrike rol ten opsigte 

van die Tsonga se begrip van lewenskrag en dan ook seksuele 

potensie. Vubyonyo is nie 'n woord vir openbare gebruik nie en kom 

ook in geen Tsongawoordeboeke voor nie. Die woord se betekenis is 

heel moontlik beperk tot orgasmiese afskeiding. Die woord wat 

gebruik word slegs ten opsigte van die man se afskeiding is wununa. 

Hierdie woord is geskik vir openbare gebruik en beteken: van die 

man. ( d5) ( 9 3) 

Navorser: 'Is die vrou se vloeistof wat sy afskei tydens orgasme 

dieselfde as die man s'n?' 

dl: 'Dit is presies dieselfde vloeistof. Die ngati van die vrou is 

egter net spierwit terwyl die man s'n 'n vuilwit kleur het.' 
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Navorser: 'Wie start die meeste ngati, die man of die vrou?' 

dl: 'Soros kan die vrou meer ngati start as die man, dit hang af 

hoe sterk sy is, maar partykeer is die man sterker.' 

Soos wat die vrou van die ngati van die man opneem so neem die man 

ook die vrou se ngati op. Terwyl die penis in die vagina is, haal 

die penis asem (hefemula).(dl} Met asemhaal word bedoel dat daar 'n 

inwaartse en uitwaartse vloeiing in die penis plaasvind. Soos wat 

die penis ngati uitstort so neem dit ook die vrou se ngati op. 

Gewoonlik rhundza (start saad) die man eerste en dan die vrou. 

Veral as 'n man saam met 'n vreemde vrou slaap dan rhundza hy 

vinnig. Dit is soos wanneer 'n mens vrugte van 'n boer se plaas 

steel. Mens eet die vrugte baie gou op want jy weet dit is 

gesteelde vrugte. Meestal knyp die vrou die man met haar bene vas 

totdat sy ook orgasme bereik het.(dl} 

'n Man moet versigtig wees om nie te veel seks te he nie. Jou ngati 

(sperms) moet kans kry om te rus. Op hierdie manier sal jou sperms 

weer versamel. 'n Mens kan nie net onophoudelik water ui t 'n 

boorgat skep nie. Die water sal opraak. So sal die mens siek word 

ashy te veel seks het.(dl) 

Manlike geslagsdele word in openbare gesprekke genoem swirho swa 

wanuna wat beteken: liggaamsdele van die man. Eweneens word die 

vroulike skaamdele swirho swa wansati genoem. (d6) Nie-openbare 
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benamings sluit in: 

mbumbu 

xitombo 

mbolo 

-'(tabu(sic) in society) mons Veneris, parts of female 

body covered by pubic hair.' (Cuenod 1991:102) (d6) 

-'(taboo in society) vagina.' (Cuenod 1991:249) (d6) 

- ' (obscene) penis, of men and animals' (Cuenod 

1991: 102) (d6) 

2.4.2 Kontrasepsie. 

Kontrasepsie is natuurlik 'n moderne verskynsel. Die metodes wat 

dus bespreek word, is deurgaans moderne Wes terse metodes van 

geboortebeperking. Dit blyk dat die begrip voorbehoeding, deeglik 

bekend is, en dat dit soms selfs op 'n eksperimentele basis getoets 

word. 

'n Vrou word op die volgende manier deur God geskape. As God wil he 

dat die vrou net een kind moet he dan word daardie vrou geskape met 

een eier in haar. As God egter wil he dat die vrou nege kinders 

moet kry dan word sy geskape met nege eiers in haar. Wat nou gebeur 

is dat vroue ophou met kinders na byvoorbeeld ses en begin 

voorbehoedmiddels gebruik. Maar hierdie vrou weet nie of God meer 

as ses eiers in haar geplaas het nie. Hierdie is die hele oorsaak 

hoekom vroue vandag so sukkel met hoe bloeddruk, hulle gebruik 

voorbehoedmiddels terwyl daar nog eiers in hulle is. Met geboorte 
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kom daar baie bleed uit. Dit is nodig dat hierdie bleed moet uitkom 

om die bloeddruk te reguleer. Bly daar egter onbevrugte eiers in 

die vrou agter, kry die bleed nie kans om uit te kom nie, en sit 

die vrou gevolglik met hoe bloeddruk. (911) 

Die woord wat vir kondome gebruik word, is thumbu wat 'n anglisisme 

is en terugslaan op die woord tube oftewel binneband. Daar was 

telkens 'n gelag sodra die onderwerp van kondome geopper is. 

Bekende uitdrukkings soos die volgende word gebruik om die teesin 

in kondome uit te druk: 

Ek dra nie kouse nie (A ndzi ambali masokkies) . 

- Ek doen dit vleis-op-vleis (Ndzi famba nyama enyameni). 

- Om 'n kondoom te dra is soos om met klere aan te bad.(dl) 

Bogenoemde uitdrukkings word algemeen gebruik en is alombekend. 

Voorbehoedpille wat in die vagina geplaas word, werk ook nie. 

Daardie pille word deur die man se penis opgeneem en veroorsaak 

irnpotensie. ( dl) 

Die voorbehoedende inspuiting is beter. Al newe-effek is dat sodra 

die vrou ophou om die inspuitings te neem sy swanger raak en dan 'n 

tweeling kry. dl het een van sy vroue verbied om die inspuiting te 

neem. Sy het die inspuitings gekry maar nogtans swanger geword. Die 

kind wat toe gebore is, het ses vingers aan elke hand gehad. Dit 

wys net dat hierdie inspuitings tog maar eienaardige nagevolge kan 

he. (dl) 
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2.4.2.1 Aborsie. 

u susile khwirhi -beteken letterlik: die maag is weggeneem.(dl) 

U humesa khwirhi -beteken letterlik: die maag word 

ui tgehaal. ( d6) 

Aborsie volg gewoonlik nadat 'n vrou by 'n buite-egtelike 

verhouding betrokke geraak het en uitvind dat sy swanger is. Omdat 

sy bang is dat haar man dit sal uitvind as hy terugkom vanuit 

Johannesburg, probeer sy aborsie. (dl) (d6) Ook is daar ongetroude 

vroue wat swanger raak en waar die pa nie verantwoordelikheid wil 

aanvaar vir die kind nie. (dl) Soms kry mens dat 'n meisie aborsie 

pleeg omdat sy baie van mans hou en nie graag van so 'n lewe wil 

afsien nie. (d6) 

Aborsie is verkeerd. (d5) (93) remand wat aborsie pleeg, is 'n 

moordenaar. Dit is dieselfde as skelms wat langs die pad sit en 'n 

kind oorval en doodmaak.(93) 

Die vereniging van tradisionele helers (Gazankulu Herbal Co. (Pty.) 

Ltd.) verbied dat enige tradisionele heler (n'anga) betrokke raak 

by aborsie. (dl) 

2.4.3 Veneriese siektes. 

Vuvabyi bya tingana (geslagsiekte) kan letterlik vertaal word met 
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siekte van skaamheid, oftewel skaamsiekte. 

Geslagsiekte ontstaan omdat 'n persoon se bloed sleg word21
• 

Hierdie geslagsiektes kan oorgedra word aan ander. As 'n vuil ding 

en 'n skoon ding bymekaar kom dan word die skoon ding vuil. Die 

siekte se effek is anders in elke mens. Dit is soos plantjies wat 

'n mens uitplant, die een groei vinnig en die ander een stadig. 

Diere kry nie geslagsiektes nie want hulle paar net op sekere tye 

van die jaar. Mense kry geslagsiektes want hulle het seks die hele 

jaar deur. ( dl) 

In die ou dae was daar ook geslagsiektes. Maar in die ou tyd was 

dit minder want toe het 'n vrou, wanneer sy 'n miskraam gehad het, 

dit aan die ou vroue vertel sodat die nodige reiniging kon geskied. 

Vandag steek die vroue dit weg. Ook tydens menstruasie is die vroue 

nie bereid om te wag totdat dit verby is voordat hulle weer met 

seks begin nie. (92) Vroue is feitlik altyd die oorsprong van 

geslagsiektes. (d4) 

As 'n man by die tradisionele heler (n'anga) kom, sal hy nie se dat 

hy 'n geslagsiekte onder lede het nie. Hy sal net se: 'Ek het nie 

mooi geloop nie (a ndzi fambanga kahle)' of, 'Ek is gebyt (ndzi 

lumiwile) '. 

2.4.3.1 Rixixa. 

Hierdie siekte word opgedoen wanneer 'n man geslagsgemeenskap het 
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met 'n vrou wat onlangs 'n miskraam (u xixile) gehad het of aborsie 

(u susile khwirhi) ondergaan het. (Sien 2.5.1.2) Omdat die vrou na 

'n miskraam of aborsie vol onsuiwerhede is word hierdie 

besmetlikhede deur die penis opgesuig en word die man siek. 

'Miscarriages are very much feared amongst South Africans, not for 

themselves, but because they are accompanied by an uncontrolled 

effusion of a[sic] blood which is a terrible taboo.' (Junod 

1927a:191) Hierdie siekte word net van die vrou na die man 

oorgedra. Die besmette man kan dit nie aan 'n ander vrou oordra 

nie. (crl) 

Indien die vrou drie maande swanger was tydens die miskraam moet 

daar vir drie maande gewag word voordat daar weer geslagsgemeenskap 

met haar beoefen word. Indien sy vier maande swanger was, moet vier 

maande gewag word. Maar dit is belangrik dat sy in hierdie tyd 

gereinig (hlamba) word deur middel van menstruasie. Ongeag die 

tydperk wat dit in beslag neem, moet daar gewag word totdat sy weer 

begin menstrueer het. (dl) 

Hierdie siekte kan vir 'n lang tydperk, selfs jare, geen simptome 

wys nie. Die man gaan steeds voort met seks. Dan op 'n dag slaap hy 

weer by 'n vrou na 'n miskraam. Dit is dan dat die simptome begin 

wys. (crl) 

Bo-op die kop van 'n pasgebore baba sien mens 'n holte in die kop 

wat klop (fontanel). Hierdie holte word genoem ngoma. 
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Een van die eerste simptome van die rixixa siekte is dat die ngoma 

begin klop. Ander simptome is erge hoofpyn, swelling van die bene, 

'n droe hoes en 'n groot geswolle maag, maar die res van die man se 

liggaam is skraal. (dl) Hardlywigheid wat tot so 'n erge graad 

voorkom dat die pasient later geen opelyf meer het nie, is 'n 

verdere simptoom. (d4) 

Behandeling bestaan uit die volgende. 'n Snytjie word in die ngoma 

gemaak. Dan word daar met 'n hol beeshoring die vuil bloed, wat die 

man by die vrou gekry het, uit die ngoma gesuig. 

2.4.3.2 Wela werile. 

Wela werile is 'n verbuiging van die woord wa 'fall' (Cuenod 

1991:224). Hierdie siekte kry 'n man ashy geslagsgemeenskap het 

met 'n vrou wat menstrueer.(d4) (Sien 2.5.1) 

Soms sal 'n slegte vrou vir haar man lieg omtrent haar tye vir 

menstruasie net om horn siek te maak22
• (dl) So 'n vrou is 'n 

xiphukuphuku 'fool' (Cuenod 1991:244) (92) 'n Vrou wat haar man 

egter regtig liefhet, sal horn inlig oor die toedrag van sake.(d4) 

Simptome is die volgende: blokkering van die urinekanaal.(93) Dit 

word beskryf deur te se: 'Ek het gebrand (ndzi tswile)'.(dl) Die 

are (misiha) op die penis word beskadig.(93) Daar is bloed in die 

urine of soms ook net bloed sonder enige urine.(d4) Die manse 

nyoka (dikderm) word geaffekteer. Maagprobleme volg en die penis en 
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testikels swel op. {d6} 

Nyoka beteken letterlik: slang. Die woord word moontlik gebruik 

weens die visuele ooreenkoms tussen 'n slang en die dikderm. Die 

woord word egter ook gebruik om na die res van die ingewande te 

verwys. 

2. 4. 3. 3 Hendze. 23 

Hierdie siekte doen 'n man op as hy geslagsgemeenskap het met 'n 

vrou wie se kind jonger as twee maande is. Na die geboorte van 'n 

kind is daar 'n tydperk wanneer geslagsgemeenskap verbode 

is. (dl} {Sien 2.6.4) 

Simptome van hierdie siekte is dat die man se een testikel heelwat 

grater is as die ander een. {dl} Ook groei daar hare (ku huma voya) 

oral op die lyf en hy kry baie koud.(93) 

2.4.3.4 Xikhuma. 

Hierdie siekte word ook genoem ndzhaka.N(d7) 

Hierdie siekte kry 'n man as hy geslagsgemeenskap het met 'n vrou 

wat nog in rou is, met ander woorde binne een jaar na die dood van 

haar man. {Sien 2.6.5) Die oorledene se bloed (sperms) is nog in die 

vrou. Alle noue kontak met die liggaam van 'n dooie lei tot 'n 

toestand van onreinheid (khuma). Van 'n man wat hierdie oortreding 
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begaan word gese u khumile. (cr7) 

Die Witmense noem hierdie siekte TB, maar dit is eintlik hierdie 

siekte van xikhuma. (d7) 

2.4.3.5 Swangerskap seks. 

Hierdie is nie 'n siekte met 'n naam nie. Hierdie siekte kom voor 

by 'n man wat geslagsgemeenskap het met 'n vrou wat swanger is van 

'n ander man. Die kombinasie van die swanger vrou en vreemde man se 

bloed veroorsaak 'n botsing met die bloed van die man wat nou 

geslagsgemeenskap met die vrou het. Daar is twee mense se bloed 

gemeng binne die vrou. Die vrou skiet van hierdie mengsel in die 

man. Dit is met ander woorde drie mense se bloed wat meng. Bloed 

wat bots veroorsaak altyd 'n gevaarlike situasie.(dl) (d7) 

Die simptome van hierdie siekte is slegs 'n swakkerigheid wat die 

man vatbaar maak vir ander siektes. (dl) 

2.4.3.6 Vigs. 

Navorser: 'Is daar nog enige ander geslagsiekte wat u ken? 

dl: 'Ja daar is 'n ander siekte wat ek hoor julle Blankes noem 

Aids.' 

Navorser: 'Wat is die simptome?' 
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dl: 'Die penis vrot en daar is 'n gelerige afskeiding (xilondza) 

vanuit die penis. Die vrou het ook 'n afskeiding vanuit die 

vagina wat jeuk. Hierdie siekte is snaaks want dit kan van die 

man of vrou aangesteek word.' 

Navorser: 'Het u medisyne vir hierdie Aids siekte?' 

crl: 'Ja ons het medisyne wat goed werk. Ek meng die roet van die 

vuur wat teen die hut se dak vassit met aalwyn (mhagani) en 

smeer dit aan die geaffekteerde liggaamsdele.' 

Daar is nie gepoog om enige inligting omtrent moderne geslagsiektes 

in te win nie. Uit bogenoemde kan die toevallige aard van die 

gesprek duidelik gesien word. Tog is die gesprek omtrent Vigs hier 

weergegee weens die belang wat dit tans het en ook omdat die 

informasie afkomstig is van die president van die 'Gazankulu 

Association of Tin'anga'. Daar is 

verteenwoordigend hierdie mening is nie. 

2.4.4 Alternatiewe seksuele gedrag. 

2.4.4.1 Homoseksualisme. 

nie vasgestel hoe 

Va dyanana matanyula word deur dl gebruik om homoseksualiteit te 

beskryf. 'n Letterlike vertaling is soos volg: hulle eet mekaar se 

wellus. 
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Soos die geval met masturbasie, (Sien 2.1.4) se Junod (1927:98) dat 

homoseksualisme totaal onbekend was in die Tsongasamelewing voor 

die koms van die Westerling. 

Homoseksualisme is 'n verskynsel waarvan daar nie baie kennis gedra 

word in die tradisionele nedersettings nie25 • (d5) Dit word vaagweg 

vermoed dat die mense van Mosambiek meer geneig is tot 

homoseksualisme. (d4) Daar is dus ook nie 'n duidelike persepsie of 

dit reg of verkeerd is nie, dit is net 'n dom ding om te doen (xi 

phunta). (d5) 

Navorser: 'Weet u van mense wat homoseksueel is?' 

dl: 'Ek weet van mense wat hierdie dinge doen in die tronke en op 

die myne. Hier by ons is egter nie so-iets nie. Die enigste 

homoseksueles wat hier is, is die wie se verstand (byongo) nie 

mooi werk nie. 

Ek het grootgeword naby Louis Trichardt. Daar was 'n Witman 

wat bang was vir vroue. Hy het na ons seuns gekom en vir ons 

geld betaal. Ons het dan veld toe gegaan en dit dan saam met 

horn gedoen.' 

Navorser: 'Hoekom is daar so-iets soos homoseksueles?' 

dl: 'Dit is mans wat bang is om met vroue te praat.' 
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Navorser: 'Hoekom doen die mense in die tronke en op die myne dit?' 

dl: 'Hulle bleed pla (ngati yi karhata). Maar geen man verkies om 

saam met 'n ander man te slaap nie. Dit is soos wanneer 'n man 

baie honger is en hy sien green tamaties. Die man sal maar die 

green tamaties eet. Maar geen mens sal green tamaties eet as 

daar ryp tamaties beskikbaar is nie.' 

Navorser: 'Is dit verkeerd as mans saam met mans slaap?' 

dl: 'Dit is teen die aard (ntumbuluko) van die mens.' 

Junod gee die volgende toestande op die myne weer, soos hy dit in 

1915 waargeneem het: 

Unnatural vice (bukhontshana) has become a regular 

institution in the Compounds. The word nkhontshana seems 

to come from the Ngoni, a Zulu dialect spoken in the 

Limpopo plain. The nkhontshana is the boy used by another 

man to satisfy his lust, and the man is called his nuna, 

husband .... 

The cause of this evil is not difficult to detect: it is 

the segregation of the Native miners in these enormous 

conglomerations of males, far from home, far from their 

wives, a most abnormal condition of life for men who have 

always enjoyed the freedom of the African bush. When 

prostitutes were allowed to live near the Compounds, 

unnatural vice was not so common; when they were driven 
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out, bukhontshana at once increased enormously, and thus 

the disappearance of one evil brought a new one in its 

train. On the other hand, my informant asserted that 

Thongas[sic] (Matshanganas, as they are called in 

Johannesburg) 

prostitution, 

prefered[sic] 

great! ... 

had never much frequented the haunts of 

from fear of venereal diseases. They 

a nkhontshana; the danger was not so 

Greek heathenism knew this refinement of immorality and 

indulged in it, but Bantu heathenism, whatever may be its 

corruption, never dreamed of it. Even to-day, though it 

is said to have penetrated into some parts (as in the 

Maputju country), the Native kraal feels a real 

abhorrence of it .... 

The worst aspect of the situation is that the immense 

majority of the Natives themselves do not consider this 

sin as of any importance at all. They speak of it with 

laughter. 

(Junod 1927a:492-494) 

2.4.4.2 Enkelgeslaghuwelik. 

Daar is heel toevallig deur die navorser afgekom op 'n vrou wat met 

twee ander vroue getroud is. Dit blyk nie 'n ongewone verskynsel te 

wees nie26
• 

910 was getroud met 'n man. Na vier miskrame het die voorouers 
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(swikwembu) vir haar die duidelike boodskap gegee dat hulle nie wil 

he dat sy met 'n man getroud moet wees nie. Haar man wou ook nie 

meer met haar getroud wees nie. 

Sy (910) besluit toe om 'n vrou van haar eie te trou. Dit behels 

dat sy met 'n vrou gaan praat het wat bereid sou wees om met haar 

te trou. Sy (910) moes natuurlik die nodige lovola betaal. Liefde 

speel geen rol in hierdie huwelik nie. Die onderhandelinge vooraf 

het net gehandel oor die bereidwilligheid van die voorgenome bruid 

om vir 910 te werk. Na die eerste huwelik het 910 weer geld gespaar 

totdat sy 'n tweede vrou kon trou. 

Daar is geen seksuele verhouding tussen 910 en haar twee vroue nie. 

Die twee vroue word seksueel versorg deur 910 se suster se seun. 

Die suster se seun verwek ook kinders by die twee vroue maar die 

kinders is nie sy kinders nie maar 910 se kinders. So is daar 

alreeds sewe kinders vir 910 verwek. Om te verhoed dat die twee 

vroue dalk verlief raak op die suster se seun, mag hy glad nie 

geskenke of kos vir die vroue gee nie. 910 is opreg jaloers op haar 

twee vroue en pas hulle goed op sodat daar nie 'n kans vir owerspel 

kan ontstaan nie. 

Hierdie vrou (910) is egter nie verhef tot die status van 'n man 

omdat sy twee vroue getrou het nie. Toe 'n jong seun in die vertrek 

instap, het sy dadelik op die grond gaan sit en die stoel vir horn 

aangebied, soos dit 'n Tsongavrou betaam. 
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Werk like lesbianisme is ongehoord in die tradisionele 

nedersettings27
• 

2.5 Seksuele moraliteit. 

2.5.1 Seksuele taboe. 

Swa yila 'it is forbidden' (Cuenod 1991:255) word hier vertaal met 

die woord taboe. 'n Taboe bring 'n sekere graad van verbodenheid 

mee wat dit onderskei van ander ongewenste gedrag. swa yila is die 

strengste verbod wat geld in die Tsongasamelewing. Om sodanige 

verbiedinge uit te lig word dit hier genoem. 

2.5.1.1 Tydens menstruasie. 

u le masikwini -beteken letterlik: sy is in haar dae. (d4) 

Dit is ku rhuketela; 'curse a great deal' (Cuenod 1991:175) om oor 

menstruasie te praat. Tydens die onderhoud met 92 moes die tolk, op 

die versoek van 92, die hut verlaat vir hierdie gedeelte van die 

gesprek. Hy is nog te jonk. Hy is egter nie gevra om uit te gaan 

toe ander intieme sake soos geslagsgemeenskap bespreek is nie. In 

bogenoemde sin het ku rhuketela meer die betekenis van, om 

godslasterlik te wees. Ku rhuketela word dikwels gebruik met 

laasgenoemde betekenis. 

Vahlamba is die toestand waarin 'n vrou verkeer tydens 

59 



menstruasie. (93) Hierdie is nie 'n woord vir openbare gebruik nie. 

Hierdie woord is spesifiek gekies sodat die kinders nie moet 

verstaan waaroor gepraat word nie.(92) Die woord is 'n sinspeling 

op die woorde va hlamba wat beteken: hulle bad. 

'A menstruating woman is a thing that above all is 'yila'. She is 

'yila', that is, unlawful, for six days.' (Junod 1962:518) 'This is 

one of the severest taboos.' (Junod 1927a:187) 28 Deur menstruasie 

skei die vrou onsuiwerhede uit en hierdie onsuiwerhede word deur 

die man opgeneem wat tot ernstige gevolge kan lei.(Sien 2.4.3.2) 

Navorser: 'Hoekom menstrueer 'n vrou?' 

911: ''n Vrou menstrueer een keer 'n maand om haar ingewande skoon 

te maak (ku basisa nyoka). Dit is die manse sperms (wununa), 

wat die afgelope maand by haar was, wat moet uitkom.' 

Navorser: 'Maar wat van die mans? Hoe maak hulle hulself skoon? 

Hulle neem tog ook van die vrou se dinge op.' 

911: 'Dit is waar dat die man van die vrou se dinge opneem maar die 

man laat dit weer uit binne in die vrou.' 

Navorser: 'Hoekom stop die menstruasie as 'n vrou swanger is?' 

911: 'Die kind blokkeer die pad.' 
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Tydens die geboorte kom al die bleed wat die afgelope nege maande 

vasgehou is uit. (92) 

Menstruasie hou verband met die vrou se vermoe om geboorte te 

skenk. Geen menstruasie, geen kinders. Soms is daar pynlike 

menstruasie want die ingewande is skelm (nyoka yi xikelema). Die 

vrou se bleed is warm (ngati ya hisa) as sy menstrueer. Dit beteken 

natuurlik nie dat die bleed wat uitkom letterlik warm is nie. Die 

vrou is in 'n toestand van warmbloedigheid.(92) Dit bring ender 

andere mee dat sy nie mag proe aan die rituele bier wat sy 

voorberei tydens haar menstruasie nie.(93) 'When cooking, she must 

not touch the mealie meal with her hands, but with a spoon.' (Junod 

1927a:187) 

Die bleed of die persoon is warm (hisa), is 'n frase wat gereeld 

voorkom. Hierdie warmte is 'n toestand waarin die persoon verkeer. 

Hierdie toestand word dikwels teweeggebring deur seksueelverwante 

sake29
• Mense wat gereeld seks het, is warm. Vroue wat pas geboorte 

gegee het, is warm. 'n Swanger vrou is warm. Die paradoks is dat 

seks 'n gewenste aspek het en 'n gevreesde aspek het. Daar word 

daadwerklik gewerk om die kragte van die seksualiteit te bevorder 

en te versterk, maar terselfdertyd word gepoog om die verskrikking 

daarvan te beperk en te kanaliseer. 

Sekere situasies moet vermy word tydens 'n toestand van warmte, dit 

kan gevaarlik wees. Dit is egter nie 'n gevreesde toestand wat 

vermy moet word nie. Eerder moet die gevaarlike situasies vermy 

61 



word. Junod gee 'n verklaring vir hierdie toestand deur te se dat 

dit in verband staan met die filosofie van dinamisme by die Tsonga. 

Die natuur se kragte word in werking gestel deur die geslagsdaad. 

Hy gee die volgende voorbeeld: 

In the Maluleke country, when the whole population enters 

a lake to kill fish according to the tjeba custom, a 

little boy and a little girl are chosen and laid down 

under a lion's skin, as if they were husband and wife, 

and told to remain very quiet during all the time the 

grown up people are fishing. Not knowing anything about 

sexual intercourse, they will obey; then the fish also 

will keep quiet and will be killed easily. Why? Because 

there is in the sexual act something wild, fierce, 

passionate which, according to the law of 

correspondance(sic) which is at the base of all Bantu 

magic, has an influence on the hostile forces; these will 

be excited and more difficult to overcome: enemies in 

battle, the animals of the bush during hunting and 

fishing parties, disease, danger of contamination at 

death and during the marginal periods. Life is, so to 

speak accelerated by the sexual act, and this 

acceleration is communicated to the whole of Nature. 

(Junod 1927a:189) 

Navorser: 'Ek weet van Witmense wat by hulle vroue slaap tydens 

menstruasie en niks oorkom nie.' 
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93: 'Ja ek weet wat die Witmense doen. Hulle gebruik 'n kondoom as 

hulle vroue menstrueer.' 

Navorser: 'Nee hulle gebruik niks nie.' 

93: 'Die bleed van Swartmense en Witmense verskil. Witmense se 

bleed is baie sterk.' 

Die vrou mag selfs nie aan haar man se klere raak tydens 

menstruasie nie. {d6) 'She must keep to the left half of the hut and 

not trepass[sic] across the centre line. If she wants snuff, she is 

not allowed to go to her husband in the part in which he lies; she 

must send a child to fetch the tobacco she wants!' (Junod 

1927a:l87) 

2.5.1.2 Miskraam/aborsie. 

Swa yila om geslagsgemeenskap te he met 'n vrou wat 'n miskraam 

gehad het of wat 'n aborsie laat doen het. (Sien 2. 4. 2. 1 asook 

2.4.3.1) Eers nadat die vrou weer begin menstrueer het, kan daar 

met haar geslagsgemeenskap beoefen word. {d6) 

2.5.1.3 In geval van dood. 

Swa yila vir die naasbestaandes om geslagsgemeenskap te he indien 

daar dood in die huishouding (muti) was. {Sien 2.4.3.4 asook 2.6.5) 

Selfs die jong kinders in die huishouding meet hulself weerhou van 
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seks vir hierdie tydperk. As die jongmense hulle nie by die verbod 

hou nie, kan die ouers siek word. Junod (1927a:144) vind egter dat 

die j ongmense nie geraak word deur hierdie verbod nie. 'Sexual 

relations are severely prohibited amongst married people, but the 

gangisa is not so strongly objected to, at any rate in some 

districts.' Junod stel gangisa gelyk aan jongmense se seksuele 

aktiwiteite. Daar geld geen verbod op mense wat bloot help met die 

begrafnis, en nie verwante van die oorledene is nie. (d6) 

Indien daar per ongeluk oortree word ten opsigte van hierdie taboe 

is daar medisyne met die naam van makalaswiyila wat geneem kan word 

om die nadelige gevolge teen te werk. Hierdie medisyne word met tee 

of gemeng met slappap geneem. As voorsorgmaatreel word die 

jongmense in die huishouding by voorbaat van . hierdie medisyne 

ingegee. (d6) 

2.5.1.4 Matlulana. 

Matlulana -'of two men who may not help or visit one another (tabu) 

because both have had connection with the same female.' 

(Cuenod 1991:97) Matlulana beteken letterlik: hulle 

spring bo-op mekaar. 

Dit is verbode vir nabye verwante om geslagsgemeenskap te he met 

dieselfde vrou. Een broer het byvoorbeeld, vir slegs een aand, 

geslagsgemeenskap met 'n bepaalde vrou. Tien jaar later het die 

ander broer ook geslagsgemeenskap met hierdie selfde vrou, slegs 
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eenmalig, dan is hierdie verbod gebreek.(d5) Die probleem is dat 

die bloed meng. {d7) 

Indien bogenoemde taboe verbreek is en die een broer sou te sterwe 

kom, dan moet die mense nie huil tydens die begrafnis nie aangesien 

dit sal veroorsaak dat die ander broer ook sal sterf of sy rug sal 

breek. (d5) 

Mense wat nie familie is nie mag wel met dieselfde vrou 

geslagsgemeenskap he. Hulle moet net versigtig wees om nie mekaar 

te besoek tydens siekte nie. Indien hulle mekaar sou besoek tydens 

siekte sal die sieke verseker sterf. 'Should another man of the 

village have had relations with the same woman as the patient, he 

is ... prohibited from seeing him, because the patient would break 

out into perspiration and die immediately. This is the great law of 

matlulana, ... ' (Junod 1927a:133) 

Hulle mag ook nie mekaar se begrafnis bywoon nie.(d5) Die lewende 

sal begin bewe en in die graf val. {d7) "Elias asserts that the 

accident happens if one of those present has tjemakanya the 

deceased, viz. crossed his way, that is to say has had sexual 

relations with the same woman as the deceased. (This is matlulana). 

As the hut of the deceased knew this man, so his new hut in the 

ground recognises and reveals him!' (Junod 1927a:137) 

Daar is egter medisyne by die n'anga om die negatiewe gevolge van 

matlulana teen te werk. Hierdie medisyne se naam is ook matlulana. 
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Di t is 'n rankplant waarvan die stamme deurmekaar gevleg is. 

Hierdie plant word gemaal tot 'n poeier. Van altwee broers word 

bloed getrek, gemeng met die medisyne, en dan word die een broer se 

bloed by die ander broer ingevryf. (d6) 

Should he even be the actual son (sometimes it happens 

that a son commits adultery with one of the younger wives 

of his father, which is considered as biha, very bad), he 

must not take any part in the burial, though he might be 

the regular 'master of the mourning'. Relatives will 

drive him away because they have pity on him, they know 

what misfortune threatens him. It is a terrible taboo! 

There are medicines to remove this contamination; the 

yila is removed by them, but the biha (bad action) 

remains! 

(Junod 1927a:197-198) 

2.5.1.5 Bloedskande. 

Bloedskande (ngatiyin'we) is nog altyd beskou as een van die 

vernaamste taboes. In hierdie studie word nie ingegaan op presies 

watter verwante nie seksuele toegang tot mekaar het nie. 30 Dit is 

baie tegnies en verbind met die hele verwantskapstelsel van die 

Tsonga. Wat hier van belang is, is slegs die morele beginsel dat 

sekere verwante nie met mekaar mag seks he nie. 

Enkele voorbeelde kan uit Junod genoem word om te illustreer tot 

hoe 'n mate die bloedskandetaboe verweef is met die hele 
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verwantskapstelsel. Die voorbeelde wat genoem word is toevallig nie 

bloedverwante nie maar wel aanverwante. 

Once when I asked a woman of the Maputju country if her 

husband would be allowed to marry the wife of his 

brother-in-law, she seemed extremely shocked by the idea 

and exclaimed: 'What are you thinking of? Marry his 

mother!' To her it would be incest, as much so as if the 

man had sexual relations with his own mother. 

(Junod 1927a:242) 

Teenoor ander verwante, wat uit 'n Westerse oogpunt blyk nader 

familie te wees as bogenoemde voorbeeld, is seksuele toenadering 

egter gewenste gedrag. 

In this first category is included the daughter of my 

wife's brother. With her the relations are perhaps even 

more free than with my wife's younger sisters. I call her 

nsati. The intimacy is so great that I can hold her 

breasts (tamele mabele) . I can do so even in the presence 

of my wife, who is her paternal aunt. She will be pleased 

to see that I am disposed to avail myself of my right to 

marry her, ... 

(Junod 1927a:247) 

Daar word deur dl vertel van 'n man wat in die graanstoor (dulu) 

gewerk het en sy dogter geroep het om horn te kom help. Daar in die 

dulu tussen die mieliekoppe het hy geslagsgemeenskap gehad met 

haar. Vandag is hierdie vrou al oud en sy het nog steeds geen 
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kinders gehad nie. (dl) 

Die straf vir bloedskande is dat die vrou wat betrokke was, 

onvrugbaar sal wees.(cr4) (cr6) 

Dit is verbode vir broers en susters om selfs saam te swem. Miskien 

kan daar per ongeluk 'n liggaamsdeel ontbloot word wat 'n 

verleentheid veroorsaak. Die verskillende geslagte mag wel saam 

swem, maar nie broer en suster nie.(93) 

2.5.2 Maagdelikheid. 

Daar is nie 'n Tsongawoord om 'n meisie aan te dui wat nog nooit 

seks gehad het nie. Thugamama is 'n meisie wat nog nie begin 

menstrueer het nie en is die naaste wat die Tsonga aan die 

beskrywing van 'n maagd kom. (dl) (92) Cuenod ( 1991: 193) vertaal 

egter thugamama met 'young girl whose breasts are just starting to 

develop.' 

Volgens 92 is 'n nhwanyana 'girl (any age).' (Cuenod 1991:132) 'n 

ongetroude meisie wat reeds menstrueer maar nog nie seksueel aktief 

is nie. 'n Ntombi daarenteen is 'n ongetroude meisie wat reeds seks 

gehad het maar nog nie 'n kind nie. Mbvana is 'n ongetroude meisie 

met 'n kind. (92) 

Ntombi is uit die Zulu taal afkomstig. Dit is 'n woord wat algemeen 

gebruik word en is byvoorbeeld deur die navorser aangeleer as die 
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korrekte Tsongawoord vir 'n jongmeisie. Eers later is daar in die 

Bybelse teks opgemerk dat die woord nhwanyana ook gebruik word. Die 

woord mbvana kan in geen Tsongawoordeboek opgespoor word nie. 

Maagdelikheid as 'n voorvereiste tot die huwelik is heeltemal 

onbekend. 'Volgens die informante was dit nie in die verlede vir 'n 

vader moontlik om 'n eis weens deflorasie in te stel nie. Gevolglik 

was daar ook geen periodieke ondersoeke om te bepaal of 'n dogter 

steeds 'n maagd is nie.' (Boonzaaier 1990:55) Dit is wel so dat 

mens met 'n meisie moet trou wat reeds begin menstrueer het oftewel 

'n mukhomba. (dl) (92) 

2.5.3 Die bose. 31 

Die valoyi; 'pl. of noyi, witch, wizard' (Cuenod 1991:212) 

verteenwoordig alles wat a-moreel is ten opsigte van seks. 

Die valoyi maak die man in 'n diep slaap en sal dan 

geslagsgemeenskap he met die vrou. Dit is net manlike valoyi wat 

so-iets sal doen. Vroulike valoyi sal 'n man op 'n slinkse manier 

na hulle toe lok. (dl) Junod (1927a:95) noem 'n verskynsel wat 

genoem word ba-nato. 'The word nato means a magical medicine by 

means of which men of low morals throw men or women into a deep 

sleep during the night, enter the huts of other people and commit 

adultery with their wives.' Die werkswyse lyk dieselfde maar die 

handeling word nie deur die bose uitgevoer nie, maar deur 'men of 

low morals'. 
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Valoyi kan ook die tikoloshe32 gebruik om 'n vrou seksueel lastig 

te val in die nag. {dl} {d4) Tikoloshe lyk soos 'n bobbejaan maar het 

nie 'n stert nie.{dl} d4 se egter dat die mense nie eintlik die 

tikoloshe sien nie. Die vroue is net bewus van hom. Dit is egter 

bekend dat hy baie hare het. Die tikoloshe is 'n dier (xiharhi} en 

nie 'n mens nie. 

Die tikoloshe word veral ingespan wanneer 'n man 'n vrou die hof 

maak en die vrou nie wil toegee nie. Dan stuur die man die 

tikoloshe na die vrou toe. Die tikoloshe is ook bekend daarvoor dat 

hy met mans baklei in die nag. Die volgende oggend voel die man dat 

sy skouers baie seer is.(d4} 

Deur sekere medisyne te drink, wat van Durban af kom, kan 'n man 'n 

tikoloshe word. {d4} 

2.5.4 Vandag se jongmense. 

In die ou dae is daar met seks gewag tot en met die troudag 

(dl} (d4) oftewel wanneer die lovola klaar betaal is en die hloma 

(vertrek van die vrou na die man se huis) plaasgevind het. Vandag 

betaal hulle net 'n deposito op die lovola en begin dan reeds met 

seks. (92) 

In die ou dae is dit aan seuns vertel dat 'n vrou hom kan byt.(dl} 

Seuns is ook gewaarsku dat hulle testikels so groot soos 'n bees 

s'n sal word as hulle by meisies slaap. Meisies is gewaarsku dat 
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hulle mage sal bars as hulle met seuns omgang het. (d8) Oumense het 

'n punt daarvan gemaak om jongmense te leer omtrent seks. Vandag 

leer die ouers nie meer hulle kinders nie. Die kinders word by die 

skool geleer omtrent seks. Jong kinders weet reeds waar babas 

vandaan kom. (dl) 

Navorser: 'Was dit toegelaat vir jongmense om saam te slaap in die 

ou dae?' 

93: 'Vir jongmense om saam te slaap voor die huwelik was glad nie 

toegelaat nie. Jongmense het altyd in pare bymekaar gekuier.' 

Navorser: 'Wat moes die jongmense dan doen omtrent hulle seksuele 

drange?' 

93: 'Dit is hulle eie saak (swi tiviwa hi vona). Seks voor die 

huwelik was nie toegelaat by die huis nie. 'n Mens sal egter 

nie weet wat hulle in die bosse doen nie.' 

In die ou dae is geglo dat 'n persoon eers geestelik volwasse 

(tiyile) moet wees en ryp (vupfile) voordat die geslagsdaad kan 

plaasvind. Vroue moet ook eers liggaamlik groot genoeg wees om 

sender komplikasies geboorte te kan gee. (92) 

Navorser: 'Hoekom het hierdie dinge van die jongmense en seks so 

verander?' 
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92: 'Weens julle Witmense (valungu). Julle valungu het nuwe wette 

na hierdie land gebring. Baie jongmense moet operasies in die 

hospitaal kry as gevolg hiervan, want hulle is nog te jonk om 

geboorte te skenk.' 

Navorser: 'Dit is waar, maar ons valungu het ook voorbehoedmiddels 

na hierdie land gebring.' 

92: 'Hierdie goed van die valungu help. Omdat julle die fout 

gebring het, is dit ook reg dat julle die fout regmaak.' 

Navorser: 'As jongmense seks beoefen met voorbehoedmiddels, is dit 

dan nog verkeerd?' 

92: 'Ek weet nie. Dit gebeur altyd en oral. Dit kan nie gekeer 

word nie.' 

Navorser: 'Die valungu het ook die Bybel gebring. Wat se die Bybel 

van hierdie saak?' 

92: 'Ek weet nie wat die Bybel se nie. Ek sien nie dat die 

kerkmense anders leef nie.' 

Navorser: 'Wat se die voorouers (swikwembu) oor hierdie ding wat 

die jongmense doen?' 

92: 'Hulle weet dit nie. Hulle kan dit nie sien nie.' 
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Navorser: 'Straf die swikwembu nie die j ongmense as hulle so 

oortree nie. ' 

92: 'Nee dit is net in die lewende ouers se hande.' 

Mens kan die jongmense nie keer om seks te he nie.(d4) (dl) Die mens 

se bleed is nou eenmaal so dat hy hunker na seks. (dl) Dit help nie 

om oor die jongmense se dinge bekommerd te wees nie, hulle doen dit 

in elk geval. (d4) Die jongmense moet net voorbehoedende 

inspuitings kry. Seks tussen jongmense is nie sleg nie, want die 

begeerte kom van God af.(dl) 

Navorser: 'So die groot probleem met seks op 'n vroee ouderdom is 

dat die meisie swanger kan raak?' 

d4: 'Ja di t is so. ' 

Navorser: 'Dus as die ouers kondome verskaf aan die kinders sal die 

probleem opgelos wees?' 

d4: '(Geskokte lag) Dit kan nooit gebeur dat ouers aan kinders 

voorbehoedmiddels voorsien nie. Dit is teen die wese 

(ntumbuluko) van die mens. Ouers kan nie met kinders oor 

hierdie dinge praat nie.' 

Jongmense van vandag is minder diskreet in hulle verhoudings as wat 

van 'n verhouding verwag word. Die verhouding tussen man en vrou is 
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nie vir die openbare oog bedoel nie. Jongmense wat in die publiek 

staan en geselsies maak met die ander geslag is aanstootlik. Daar 

word gese hulle het nie maniere nie (a va nga na mahanyelo) of 

hulle het nie eerbied nie (a va nga na xichavo). 

dB: 'Jongmense wat voor my loop en hande vashou, vloek my. Ek sal 

hulle donner want hulle het nie maniere nie.' (Die onderhoud 

met dB is in Afrikaans gevoer.) 

Die jongrnense van vandag kan nie meer sander seks klaarkom nie. In 

die ou dae kon 'n man vir drie jaar sander 'n vrou bly. Dit is 

vandag se kos wat maak dat die mense nie sender 'n vrou kan bly 

nie. Daar is te veel suiker in. Vandag is 'n vrou soos 'n broek se 

belt, sy moet altyd naby wees. (dB) 

The gangisa custom is, from our point of view, very 

immoral. Amongst Natives it is not censured at all, and 

it would be more accurate to speak of amorality than of 

immorality, amongst them, on this particular point. A boy 

who has no such flirt, no shigango, is laughed at as a 

coward; a girl who refuses to accept such advances is 

accused of being malformed. However Mboza told me he had 

never had a shigango himself and the abuse in this 

respect is not approved of by old people. 

(Junod 1927a:9B) 

Dit is nie duidelik of Junod verwys na die gangisa as sulks of die 
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gevolge van die gangisa, naamlik voorhuwelikse seks, as hy dit a

moreel noem nie. Hy noem in een paragraaf dat 'it is not censured 

at all', en ook 'is not approved of by the old people'. Hierdie 

studie ondersteun eerder die laasgenoemde moontlikheid. Alhoewel 

die jongmense se seksuele aktiwiteite met 'n fatalistiese houding 

getolereer word, is dit definitief nie die gewenste gedrag volgens 

die ouers nie. Voorhuwelikse seks se graad van verbodenheid is 

egter glad nie op die vlak dat 'n mens dit as swa yila kan beskryf 

nie. Dit word nie goedgepraat nie, dit word nie aanvaarbaar gevind 

nie, dit word slegs verduur. 

Junod het sy navorsing gedoen aan die begin van die eeu. Junod gee 

deurgaans die indruk dat voorhuwelikse seks nie aangemoedig word 

nie, maar aanvaarbaar gevind word deur die ouers. Hierdie studie 

wys duidelik dat die ouers dit nie aanvaarbaar vind nie. Die 

hedendaagse ouers skep voortdurend die indruk dat di t ook nie 

aanvaarbaar was in die tyd toe hulle jongmense was nie. Die 

hedendaagse ouers was jongmense na die tyd van Junod se navorsing. 

Daar is twee moontlikhede om hierdie teenstelling mee te verklaar. 

Junod het eff ens oordryf oor die gewensdheid van geslagsgemeenskap 

tussen jongmense, met ander woorde, in Junod se tyd was daar 

werklik groot teenstand teen voorhuwelikse seks maar, weens die 

blote voorkoms van voorhuwelikse seks, het dit vir Junod gelyk asof 

dit die goedkeuring van die ouers wegdra. 

Die tweede moontlikheid is dat daar vroeer werklik slegs matige 

teenkanting was teen j ongmens seks en dat vandag se ouers hul 
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jongdae veridealiseer. Hulle is dus gekant teen die jongmense van 

vandag se seksuele aktiwiteite en vergeet gerieflikheidshalwe van 

hul eie seksuele bedrywighede as jongmense. Hulle is dus, getrou 

aan die menslike aard, gekant daarteen dat hul kinders seksueel 

aktief is. Die teenstand teen die jongmense se seks is dus 'n altyd 

repeterende verskynsel. 'n Bepaalde geslag se jongmense bedryf 

seks, maar sodra hulle ouers is, sal hulle op hulle beurt weer teen 

hul kinders se seksuele aktiwiteite gekant wees. 

Boonzaaier het die volgende bevind: 'Nieteenstaande die meer 

intieme aard wat die gangisa - verhouding mettertyd kan inneem, is 

enige vorm van geslagsgemeenskap by die Nkuna streng verbode.'; en 

ook verder: ''n Vader wat sy dogter betrap waar sy en 'n seun met 

hierdie daad besig is, het die volste reg om haar sowel as die seun 

'n loesing te gee.' (Boonzaaier 1990:54) Ramsay stel die wetlike 

aspekte ten opsigte van maagdelikheid as volg: 'When a man marries 

a woman who has been seduced by another man, no reduction is made 

in the customary amount of dowry payable, as a general rule •... No 

premium is placed upon virginity in the marriage market.' (Ramsay 

1946:148) 

Dit wil dus lyk asof die weerhouding van voorhuwelikse seks nooit 

'n baie streng verbod was in die Tsongagemeenskap nie. Daar was 

byvoorbeeld nooit 'n boete vir die deflorasie van 'n maagd nie. 

Maagdelikheid was nooit gesien as 'n deug nie. Maar tog het 

voorhuwelikse seks nooit die goedkeuring geniet nie, nog minder die 

aanmoediging van die ouers. Dit lyk dus of Junod effens oordryf 
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het. As aanvaar word dat Junod effens oordryf het, dan moet daar 

oak aanvaar word dat daar stelselmatig dus 'n lineere verandering 

besig is om in te tree. Voorhuwelikse seks was met ander woorde 

minder aanvaarbaar en het oak minder voorgekom vroeer as vandag. 

2.5.5 Seksuele oordadiqheid. 

Daar bestaan 'n groat renons in seksuele oordadigheid by die 

Tsonga. Met seksuele oordadigheid word veral verstaan mense wat met 

verskillende persone, binne 'n bepaalde tydperk, seksuele 

verhoudings het. Selfs 'n poliginis sal nie op dieselfde dag met 

meer as een van sy vroue geslagsgemeenskap he nie. 33 Hieronder val 

oak persone wat nie hou by die algemeen aanvaarde gedragskodes ten 

opsigte van seks nie. Byvoorbeeld 'n persoon wat aanstoot gee deur 

in die openbaar 'n persoon van die ander geslag die hof te maak. 'n 

Vrou wat nie betaamlik sit nie. Basies word hier bedoel persone wat 

'n gepreokkupeerdheid het met seks, wat as onbetaamlik ervaar word 

in die gemeenskap. 

Daar is talle Tsongawoorde om sulke persone of hul gedrag mee aan 

te dui. Alhoewel hierdie woorde 'n definitiewe seksuele konnotasie 

het in die volksmond, gee die woordeboek oak die wyer betekenis 

weer: 

vunjanganja -'deceitfulness, slyness; dissolute habits.' 

(Cuenod 1991:220) (dl} 

77 



dlakuta -'slovenly, untidy, dullwitted person, esp. girl' (Cuenod 

1991:28) Hierdie is 'n moderne woord en is nie gebruik in 

die ou tyd nie.(dl) (93) 

vuthlomamahlo -kom nie in die woordeboek voor nie. 'n Ontleding 

bring egter die volgende na vore: thloma '(taboo in 

public) rag used as sanitary towel' (Cuenod 

1991:199} en mahlo beteken: oe. 93 gee die 

betekenis van die woord as: iemand wie se oe net op 

een ding gevestig is. 

vutondolo -'adultery, debauchery, fornication.' (Cuenod 1991:222} 

(dl) 

tingwavava 

Xiphukuphuku 

-93 noem hierdie woord wat nie elders opgespoor kan 

word nie. 

-'fool.' (Cuenod 1991:244) (93) 

Oordadige seks is nie goed nie want so 'n mens is 'n dier. (dl) 

In die tradisionele nedersettings kry mens min ongetroude vroue. 

Vroue wat doelbewus nie wil trou nie is ongehoord. Daar is egter 'n 

paar ongetroude vroue weens omstandighede. Hierdie ongetroude vroue 

is gewoonlik baie mooi vroue. Die hoofrede hoekom hulle nie mans 

kry nie is omdat hulle te veel seksmaats aanhou. Sulke vroue kry 

nooit mans onder hulle ouderdomsgroep (titanga) nie. Hulle gaan bly 
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later by 'n ouer man en sy huishouding. Die doel is nie die 

verwekking van kinders nie maar eerder om by 'n huishouding 

ingeskakel te wees. Die ouer man sal ook geslagsgemeenskap met haar 

he asof sy een van die wettige eggenote is. (93) 

Mens kry ook mans wat 'n oordadige gerigtheid het op seks. By mans 

word dit ook beskou as verkeerd. Dit is egter nie verkeerd as 'n 

man meer as een seksmaat het nie. 'n Man is sterk genoeg om baie 

vroue lief te he. (93) 

2.5.6 Blankes en seks. 

Ten opsigte van Blankes (valungu) se seksualiteit bestaan daar 

heelwat mites. Oor die algemeen word Blankes as seksueel baie 

aktief beskou met 'n besondere seksdrang. Daar bestaan 'n jaloerse 

bewondering vir die seksuele vermoens van die Blanke aangesien baie 

positief geoordeel word oor seksuele potensie. 

Ter verdediging van die swartmense se 92: 'Dit mag miskien lyk of 

Witmense se seksuele drange groter is as die van die swartmense, 

maar dit is nie werklik so nie. Hulle seksuele begeertes is 

dieselfde. Dit is net die wette wat verskil. Die Swartmense het 

strenger wette wat hulle seksdrange beheer.'(92) 

Die feit dat Witmense soveel voorbehoedmiddels uitdink ten einde 

swangerskap te verhoed, wys daarop dat die Witmense 'n baie groot 

seksdrang het en 'n meer aktiewe seksuele lewe lei as die 
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Swartmense. ( 9 3) 

Veral die kleredrag van Blanke vroue dui daarop dat Blankes in 

losse sedes glo. Die Blanke vroue wat so min klere aan het, laat 

die mend water (swa mitela marhi) .{d4) Hier word veral verwys na 

langbroeke, kortbroeke en korter rokke wat deur Blanke vroue gedra 

word. 'n Lae ha ls word glad nie as aan],;oklike kleredrag ervaar nie. 

2.6 Seks binne die huwelik. 

2.6.1 Konsepsie. 

Bevrugting en die vorming (vumba) van die kind is God se 

werk.(91) (92) {93) Die voorouers (swikwembu) het slegs 'n beperkte 

funksie. Die swikwembu help met die vorming van die kind gedurende 

die eerste drie/vier maande van swangerskap en onttrek dan. {dl) Die 

swikwembu figureer sterk by die onvrugbaarheid van 'n vrou. Hulle 

is hoofsaaklik verantwoordelik vir die onvrugbaarheid by vroue. 

Navorser: 'God (Xikwembu) bevrug en die voorouers (swikwembu) maak 

steriel. Dit wys vir my dat Xikwembu geed is en die 

swikwembu sleg is.' 

d7: 'Nee dit is nie so nie. Die swikwembu is nie sleg nie. Dit is 

net dat hulle 'n probleem wil uitwys.' 

Alhoewel daar 'n woord in Tsonga bestaan vir baarmoeder (nyimba), 
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word hierdie woord selde gebruik in verband met konsepsie. 'n Vrou 

sal se nyoka yi khomile (ingewande het gevat) indien sy bevrug is 

of nyoka yi tshikile (ingewande het gelos) indien menstruasie weer 

begin. (92) In bogenoemde sin verwys nyoka na die derms. 

Daar is nie 'n bepaalde tyd van die maand wanneer bevrugting meer 

moontlik is as ander tye van die maand nie. Enige tyd van die maand 

is goed.(93) Bevrugting vind plaas as die bleed van die man en vrou 

baie opgewonde is (ngati ya munhu na nsati yi tsakile swinene) . Die 

paar meet ook tydens die geslagsdaad hard konsentreer met hulle 

gedagtes sodat bevrugting kan plaasvind~. {dl) 

92: 'Die man en die vrou se ngati (semen) is altyd warm.' 

Navorser: 'As net die man se ngati uitgaan en die vrou se ngati 

nie, kan bevrugting dan plaasvind?' 

92: 'Nee dit gebeur nie dat die manse ngati alleen uitkom nie.' 

Navorser: 'Maar se nou dit gebeur wel dat net die man se ngati 

uitkom, kan bevrugting plaasvind?' 

92: 'Mens kan net 'n kind maak as die ngati van die man en die 

vrou meng.' 

onvrugbaarheid is 'n gevreesde toestand ender die Tsonga. 

Boonzaaier beskryf die volgende vrugbaarheidstoets: 
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By die Nkuna word twee blikkies geneem en half met grond 

gevul. Hierna word graansorghum (mpoho) oor die grond in 

die blikkies gestrooi en met 'n dun lagie grond bedek. 

Die man moet dan in die een en die vrou in die ander 

blikkie urineer. Wanneer die saad in 'n blikkie nie 

ontkiem nie, word geglo dat die persoon wat in daardie 

blikkie geurineer het, onvrugbaar of steriel is. 

(Boonzaaier 1990:247) 

2.6.2 Swangerskap. 

Tsongawoorde vir swangerskap: 

u ni nyimba -Hierdie beskrywing is nie vir openbare gebruik 

geskik nie. Die woord nyimba beteken 'womb'. 

(Cuenod 1991:151) (dl) As 'n mens hierdie 

onfatsoenlike uitdrukking gebruik, dui dit daarop 

dat die pa onbekend is. (93) 

u tikile -'be heavy' (Cuenod 1991:194) is die mees algemene term 

wat gebruik word en is geskik vir openbare gebruik. {dl) 

u xurhile khwirhi -xurhile beteken om versadig te wees en 

khwirhi beteken 'belly, 

1991:74).(dl) Una khwirhi 

stomach' {Cuenod 

( sy het 'n maag) 

word ook algemeen gebruik. (93) 

Seks is toelaatbaar tydens swangerskap." 

Tydens die negende maand van swangerskap is geslagsgemeenskap nie 
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wenslik nie. Die baba draai in hierdie maand homself /haarself om in 

die baarmoeder en le dan met sy/haar kop na onder. Indien 

geslagsgemeenskap sou plaasvind, sal die man teen die ngoma 

(fontanel) van die baba stamp wat kan lei tot 'n ingeduikte 

ngoma. ( cfl) 

Geslagsgemeenskap gedurende die negende maand van swangerskap hou 

ook ander gevare in. Die sperms (wununa) van die man kan die kind 

phama 'plaster hut with mud.' (Cuenod 1991:163). Dit sal veroorsaak 

dat die kind sukkel om asem te kry. Ook veroorsaak die man se 

sperms 'n vlies oor die kind, wat soms moeilik is om van die kind 

se ges i g te verwyder na geboorte36
• ( 9 3 ) 

Tydens die hele nege maande van swangerskap is die vrou se bloed 

warm (ngati ya hisa) of anders gestel haar bloed hardloop (ngati ya 

tsutsuma).(92) Daar is dus heelwat beperkings wat geld vir die 

swanger vrou. 

'n Swanger vrou mag nie water drink terwyl sy staan nie. (92) 'She 

must kneel down, otherwise the water would fall violently on the 

head of the child and hurt it!' (Junod 1927a:191) 

As sy gaan hout haal, moet sy eers kniel voordat sy die hout 

neersit. Sy mag dit dus nie direk van haar kop af op die grond gooi 

soos die gewoonte is nie.(92) 

Die swanger vrou mag haarself net verwarm (orha ndzilu) by een vuur 
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gedurende die hele tydperk van haar swangerskap. (dl} 

Sy mag nie 'n siek persoon besoek nie37
• Omdat 'n swanger vrou se 

bloed warm is en 'n siek persoon se bloed koud is, is die swanger 

vrou se bloed baie sterker as die sieke s'n en sal die sieke sterf 

sodra die skaduwee van die swanger vrou oor die sieke val. Om 

dieselfde rede mag 'n vrou wat gister nog geslagsgemeenskap met 

haar man gehad het ook nie 'n sieke besoek nie. As daar siekte in 

die swanger vrou se eie huis is, mag sy nie hardop praat nie. As 

iemand haar byvoorbeeld roep, moet sy nie hardop antwoord nie. (92} 

As sy in 'n mielieland ingaan, moet sy haar bolyf tot by haar 

naeltjie (nkava} ontbloot. As daar geploeg word, moet sy altyd so 

sit dat sy in die rigting kyk na waar daar geploeg word. Haar maag 

moet ook heeltyd in die rigting wys waarheen die ploeg beweeg. Van 

die produkte wat van die lande kom, en gekook word voordat dit 

geeet word, moet eers koud word op haar bord voordat sy dit mag 

eet38
• Indien nie sal die lande afbrand. Warm kos gaan nie saam met 

warm bloed nie. (92} 

Wanneer 'n besoeker weggaan, mag hy nie totsiens se aan die swanger 

vrou nie. Dit sal die kraam bemoeilik. 'n Besoeker mag ook nie die 

vrou uitvra omtrent haar swangerskap of die swangerskap enigsins 

bespreek nie. Die swangerskap is 'n geheim van die huis (xihundla 

xa muti} .(dl} 
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2.6.3 Geboorte van 'n kind. 

Junod het bevind dat daar heelwat komplikasies met die geboorte kan 

intree indien dit die gevolg van 'n owerspelige verhouding is. 

This conviction is so strong that when a woman knows that 

the child which she is going to bear is not the son of 

her husband (nuna) but of a lover (mbuye), she will admit 

this secretly to the principal midwife, in order to spare 

herself the pains of a difficult birth, as it is taboo to 

bear a 'child of adultery' hiding the fact: it would 

cause the mother untold suffering. 

Therefore, if the delivery lasts too long, the midwife 

will begin to have doubts as to the legitimacy of the 

child. The first thing she will do is to send word to the 

husband. He knows what it means. He takes in his shifado 

a little of his semen, mixes it with water in a shell of 

sala (the big round fruit of the Strychnos) and the woman 

drinks it. It may be that then the child will 'feel his 

father', if the husband is really his father, and that 

this will bring the birth to a prompt conclusion; but if 

this result is not attained, it is a proof that the child 

is really illegitimate and the midwife will force the 

woman to confess her guilt and the name of her lover. 

Should she have had many and hide the names of some of 

them 'the womb will refuse' (khuri dji ta yala) and the 

birth will be possible only when the confession is 
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complete. 

(Junod 1927a:40-41) 

Informante vir hierdie studie {dl) (92) (93) is nie bewus daarvan dat 

swangerskap weens 'n owerspelige verhouding kan lei tot 'n moeilike 

kraam nie. 

2.6.4 Na die geboorte. 

In hierdie tyd word 'n vrou genoem ntswedyana 'woman recently 

confined.' {Cuenod 1991:145) {dl) 

Direk na die geboorte van 'n kind is geslagsgemeenskap verbode 

weens die vaginale afskeiding van die vrou39
• Die man sal die 

hendze siekte kry. {Sien 2.4.3.3) 

Die naelstring meet eers afval voordat met gedeeltelike 

geslagsgemeenskap begin kan word. Voor daardie tyd is die ma se 

bleed nog warm. (92) 93 se dat daar gewag meet word vir vier tot vyf 

maande voordat geslagsgemeenskap weer hervat kan word. 'n Rite word 

uitgevoer sodra geslagsgemeenskap weer hervat word. 'n Toutjie, wat 

gesmeer is met die semen van die man en die vrou, word om die 

middeltjie van die kind gebind 'They must have sexual 

intercourse, but in such a way that the mother will not become 

pregnant,... The mother will have to take in her hands "their 

filth" (thyaka ra bona) smear the string with it and tie it round 

the child.' (Junod 1927a:56) Hierdie rite is 'n indikasie dat 'The 
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parents can again have conjugal intercourse, though they must avoid 

conception till the child is weaned. Before this ceremony it was 

absolutely prohibited, ... ' (Junod 1927a:57) 

Navorser: 'Seks is verbode die laaste rnaand van swangerskap en dan 

nog vier tot vyf rnaande na die geboorte. Wat rnoet die man 

die heeltyd doen met sy seksdrang?' 

93: 'Nee dit is nie rnoeilik vir horn nie. Hy gaan Johannesburg toe 

om te werk. Hy sal weer op die regte tyd terugkorn.' 

Geen persone wat so onlangs as die vorige dag seks gehad het, mag 

aan die baba raak alvorens die naelstring nie afgeval het nie. 

Hulle is warm. (92) 'All married people are also excluded (bakhili) 

viz. all those who have regular sexual intercourse. Should they 

touch the child, he would die.' (Junod 1927a:43) Die nuus van die 

geboorte word eerste aan die man bekend gernaak rnaar 'Die man kan 

die hut egter eers binnegaan en die kind vashou nadat die 

naelstring afgeval het. Sou die man egter met een van sy antler 

vroue geslagsorngang gehad het, mag hy die kind nie aanraak nie.' 

(Boonzaaier 1990:305) Warm rnense hou gevaar in vir die welstand van 

die kind. Soos wat enige warm mens gevaar inhou vir 'n siek rnens40
, 

so hou 'n warm mens gevaar in vir 'n swak, pasgebore baba. Indien 

iernand wat warm is aan die kind raak, sal die weefsel rondorn die 

naeltjie begin swel en later oopbars. Sodoende sal die kind 

doodbloei. 
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Wanneer geslagsgemeenskap weer hervat word, mag dit slegs 

gedeeltelike seks wees. Die man mag nie sperms binne in die vrou 

stort nie maar moet die saad bui te stort. Di t is die vrou se 

verantwoordelikheid om die man se heupe vas te gryp (khoma 

mindzumbu) ten einde bogenoemde te bewerkstellig. Die manlike 

sperms sal die melk van die vrou besoedel 41
• As daar per ongeluk 

sperms binne in die vrou be land dan is di t beter dat sy ophou 

borsvoed. ( 9 3) 

Daar bestaan nie 'n Tsongawoord vir coitus interruptus nie. 

Witmans slaap na geboorte saam met hulle vroue want die babas drink 

melk wat in winkels gekoop word. Swartvroue moet hulself skoon hou 

want hulle borsvoed. (92) 

Vroue moet versigtig wees dat die moedersmelk nie per ongeluk in 

die kos beland nie, dit sal die mense siek maak. (d8) 

Volle seks mag weer plaasvind sodra die kind kan staan of kruip 

(dl) oftewel twee jaar na geboorte.(93) Dit is duidelik dat die 

mans nie presies duidelikheid het oor die def initiewe tyd nie maar 

almal is dit eens dat die tyd vir komplete seks aanbreek met die 

spening van die kind. 'The act of weaning is called lumula. 

This word is pronounced with a curious smile, because the act of 

weaning is in direct relation with the sexual life.' (Junod 

1927a:60) 
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2.6.5 Na 'n sterfgeval. 

Wanneer iemand te sterwe kom, gaan die naasbestaandes in 'n 

toestand van onreinheid oftewel ku khuma; 'become ritually unclean 

as by contact with corpse; suffer waisting disease from connecting 

with a female in her courses or not yet purified after miscarriage 

or taboo for other reasons.' {Cuenod 1991:72) Geslagsgemeenskap is 

verbode tydens 'n toestand van khuma42
• Hierdie toestand is 

aansteeklik. Nadat mense gebad het, word die vuil water gewoonlik 

in die straat uitgegooi. Indien 'n verbyganger oor hierdie nat kol 

badwater sou loop van 'n huis waar daar dood is, sal die 

verbyganger ook in 'n toestand van khuma gaan. {d5) 

Wanneer 'n persoon te sterwe kom, word 'n vuur aangesteek. Daar 

word gebruik gemaak van brandhout (tihunyi) wat dik en groot is en 

nie die dunner takkies wat vir kook gebruik word nie. Een of twee 

dae na die begrafnis kom die n'anga om die plek te reinig met sy 

medisyne en dan word hierdie vuur doodgemaak (ku tima swisa) . Nou 

mag die mense weer begin met geslagsgemeenskap maar nie die weduwee 

of die wewenaar nie. {dl) 

d4 noem egter 'n ander fees wat die terugkeer tot geslagsgemeenskap 

aandui. Hierdie fees vind plaas ongeveer 'n week na die begrafnis. 

Die naam van die fees byalwa bya tipiki, beteken letterlik die bier 

van die pikke. Die pikke verwys na die pikke waarmee die graf 

gegrawe is. Voor hierdie fees mag die agtergeblewe 

eggenoot/eggenote slegs met mense praat wat self 'n 
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eggenoot/eggenote aan 

geslagsgemeenskap het 

die dood afgestaan het. 

voor hierdie byalwa bya 

Indien die mense 

tipiki sal die 

kinders wat as gevolg daarvan gebore word, of sterf, of versteurd 

wees, (d4) of daar sal nog 'n verdere dood in die familie 

plaasvind. ( d5) 

Reiniging tydens hierdie fees geskied deur middel van 'n 

handewasseremonie met die pensinhoud van die geslagte boerbok (d4) 

asook rituele geslagsgemeenskap deur die naasbestaandes. Elke man 

het geslagsgemeenskap met sy hoofvrou. Indien 'n man net een vrou 

het en sy is toevallig besig om te menstrueer, moet die paar in 

medisyne bad alvorens hulle die reinigingsdaad uitvoer.(d5) 

Die routydperk is egter 'n tydperk van kontras. Seks is verbode 

tydens hierdie tydperk maar suggestiewe handelinge wat normaalweg 

verbode is, kom algemeen voor. 

The nobler the dead person was, the more obscene is the 

nature of the songs and customs of the marginal time. 

Viguetus relates: 'When a leader or one of the chiefs is 

dead and the customary mourning has past, a private 

mourning, in connection with which oxen are sacrificed, 

is observed. Meat is tied to stakes fixed in the ground; 

then the people call a woman and she is told to take off 

her rear garment and not to have any garment except one 

in front, which, if she wishes, she may take off. 

Afterwards she will stretch apart to seize one of the 

pieces of meat with her teeth, so prominently that all 
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the men may see her genitals, which generally is 'taboo'. 

(Junod 1962:518) 

'This seems very immoral indeed. Let us remember however that, in 

the opinion of the Thongas[sic], these songs, which are taboo in 

ordinary life, are specially appropriate to the mourning period.' 

(Junod 1927a:l60) Junod se dat die verklaring hiervoor le in die 

oorgangstydperke. In alle oorgangstydperke van die lewe word seks 

verbied maar suggestiewe, vulgere gedrag wat gewoonlik verbode is, 

word algemeen aangetref. 

Die routydperk (nkarhi wa ntima) vir 'n weduwee duur 'n jaar. Sy 

moet 'n jaar lank sonder enige seks klaarkom anders verdink die 

mense haar daarvan dat sy verantwoordelik is vir die dood van haar 

man. Hulle sal dink sy het horn vermoor om te kan rondloop saam met 

ander mans.(dl} Byalwa bya hluvula beteken letterlik: bier van 

klere uittrek. Dit is die benaming vir die fees wat plaasvind 

wannneer die rouklere uitgetrek word.(92) (d4) 

Die volgende seremonie (ku basisa ndzhaka) vind plaas tydens die 

bee1ndiging van die routydperk vir 'n wewenaar of weduwee43
• As dit 

byvoorbeeld 'n weduwee is wat agtergelaat is, doen sy die volgende 

tydens die basisa ndzhaka-seremonie. Sy gaan saam met haar 

nuutverkose man by die hek van die woonplek (muti) uit. Hulle het 

dan geslagsgemeenskap. As hulle terugkom moet 'n ou vrou of ou man 

vanuit die familie gewas word met water. Die water word basies net 

oor hulle koppe uitgegooi. Eers warm water en dan koue water. 
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Daarna gaan die weduwee en die nuwe man in die huis en het weer 

geslagsgemeenskap. Hulle neem snuif in hulle hande en spoeg (phela 

marhi) daarin. Hierdie snuif en speeksel word dan gemeng en die 

volgende oggend moet al die familielede daarvan snuif. Daar word 

snuif gebere vir familielede wat nie teenwoordig is nie.{dl) 

Basisa; 'purify' (Cuenod 1991:16) ndzhaka; 'pollution of death' 

{Cuenod 1991: 122) beteken dus letterlik om die onsuiwerheid as 

gevolg van die dood, weg te neem. 

Navorser: 'Hoekom moet die mense geslagsgemeenskap he?' 

dl: 'Verstaan jy dan nie, di t is om die onreinheid skoon te 

maak. ' 44 

Navorser: 'Hoekom word die ou vrou of die ou man gewas?' 

dl: 'Om die rug te sny (ku tshema nhlana). Omdat die bloed van die 

weduwee vir 'n jaar lank gestaan het en nou weer begin werk 

het, kan dit veroorsaak dat haar rug baie styf word. Omdat die 

ou vrou of man dieself de bloed het as die weduwee word hulle 

gewas met die koue en warm water sodat dit die styfheid uit 

die rug van die weduwee kan wegvat.' 

Junod beskryf die reiniging van die weduwee soos dit vroeer 

voorgekom het: 

The main point in this strange act of purification is 
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this; before a widow can become the wife of her new 

husband, she must have sexual intercourse with another 

man whom she deceives. Should she succeed in freeing 

herself from him so that the act keeps its ritual 

character, s.n.i., this man will take on himself the 

malediction of death, and she will be purified. On the 

contrary, should the man accomplish the whole act, the 

widow has failed and will return home with shame and in 

despair! 

(Junod 1927a:204) 

S.n.i. is die latynse afkorting vir 'without having injected the 

semen' (Junod 1962:516) 

If a man has noticed a woman refraining in copulation, he 

will understand that she is a widow and wishes to kill 

him; then he calls his companions, who will seize the 

woman and restrain her by force while the man emits semen 

into her lap; then the woman will remain defiled; she 

will not have what she sought. On the other hand the man 

will be unharmed; he will not be contaminated. 

(Junod 1962:519) 

Bogenoemde manier van reiniging wat hier d~ur Junod bespreek is, 

het egter mettertyd verdwyn en kom nie meer vandag voor nie, 

moontlik weens die volgende toestande: 

There is, all around the town of Lourenco Marques, an 

agglomeration of Natives coming from many tribes. 
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Immorality there has become terrible owing especially to 

alcoholic excesses, a free and enormous sale of 

adulterated wine taking place in this region. The widows 

are sure to find there a hundred men for each of them, 

when they wish to cast away their defilement. But in this 

promiscuity the poison of syphilis makes terrible 

ravages. According to our medical missionary, 90% of the 

Natives are contaminated by this disease. When the men up 

country saw that their wives came back ritually purified 

but physically contaminated, they began themselves to 

accomplish the necessary act. 

(Junod 1927a:206) 

Seks word tydens die basisa ndzhaka ingespan as 'n heiligende 

handeling. Die seksdaad self is die rite wat reiniging veroorsaak. 

Junod (1927a:322) beskryf ook hierdie selfde reinigende waarde van 

seks wat gebruik word om 'n nuwe blyplek mee te reinig. Tog skep 

dit die indruk dat seks geassosieer word met gevaar en onreinheid 

wanneer wette bestaan wat seks verbied, soos byvoorbeeld tydens 'n 

sterfgeval. Dit is dieselfde paradoks wat gevind word ten opsigte 

van die begrippe warm en koud. (Sien 2.5.1.1.) 

2.6.6 Owerspel. 

Ku oswa 'commit adultery' (Cuenod 1991:157) is die term wat in die 

Tsonga Bybel gebruik word. Volgens dl beteken die woord egter meer: 

om te steel. Volgens 92 se mens net: a nga tshembekanga (hy/sy is 
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nie betroubaar nie). 'n Vrou sal soms haar maat in owerspel beskryf 

as wanuna wa le handle (letterlik: haar man van buite). Die aksie 

van 'n owerspelige man word beskryf as u bomba 'enjoy one's young 

life by remaining unmarried.' (Cuenod 1991:18) (92) Xigangu 

'sweetheart, lover, mistress.' (Cuenod 1991:230) geld nie vir 

ongetroude persone nie maar is slegs van toepassing op die buite

egtelike vriendin van 'n getroude man. (92) 'n Owerspeler is 'n 

ngwadla. (d4) 

o"l: 'God se jy mag nie met die vrou slaap van 'n vriend nie.' 

Navorser: 'Hoe moet 'n mens dan 'n tweede of 'n derde vrou in die 

hande kry as jy net die heeltyd by jou eie vrou bly?' 

dl: ''n Man met goeie maniere sal eers vir sy huidige vrou vertel 

van die nuwe vrou wat hy in gedagte het. As sy saamstem dat 

di t 'n goeie vrou is kan die man maar voortgaan met die 

verhouding. Maar ons moet verstaan dat dit nie verkeerd is om 

saam met 'n meisie te slaap wat nog nie getroud is nie. Die 

meisie het ook niks verkeerd gedoen nie want dit is die man 

wat haar gekies (gangisa) het45
• 

Navorser: 'Hoekom is owerspel verkeerd?' 

dl: 'Dit is verkeerd want ek het lovola betaal vir daardie vrou.' 

Owerspel is ook verkeerd omdat die vrou die geheime van die gesin 
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uitlap (u hahlule xihlungwa}. Hahlule 'demolish, pull down roof of 

hut.' (Cuenod 1991:47} xihlungwa 'crown, peak, of hut roof.' 

(Cuenod 1991:233} beteken dus letterlik dat die vrou die paaltjie 

wat by die nok van die hut se dak uitsteek, vernietig. Bogenoemde 

hou verband met die gesegde wat se dat die paaltjie wat by die nok 

van die hut se dak uitsteek, die bewaarder is van die gesin se 

geheime (Xihlungwa xi funengeta swihundla swa ndyangu). Dit is 

belangrik om te let daarop dat die daad van owerspel as sulks, die 

uitlap van die gesin se geheime is. Dit beteken nie dat die vrou 

verbaal iets aan iemand anders meegedeel het waarvan net die gesin 

bewus was nie. (93} 

As 'n man vermoed dat sy vrou owerspel pleeg, kan hy by die n'anga 

aanklop vir bystand. Daar is 'n medisyne met die naam van 

mirhumelela wat met vet gemeng word. As hierdie mengsel aan die 

brand gesteek word en die man blaas op die vuur, sal die vrou begin 

praat oor haar buite-egtelike verhouding46
• (d4) 

Dit is verkeerd van 'n man wat in die dorp werk om direk na sy huis 

te gaan as hy terugkom van die dorp af. Hy moet eers 'n nag by sy 

ouers gaan slaap. Sy ouers sal horn waarsku teen enige buite

egtelike swangerskappe of aborsies wat sou kon plaasvind by sy 

huis. Albei hierdie dinge hou groot gevaar in vir die man. As daar 

nie gevaar dreig nie se die ouers net: a ku na nchumu (daar is 

niks) en hy sal verstaan.(d7) d7b se dat dit al gebeur het dat 'n 

man dood is terwyl sy vrou kraam, omdat dit 'n buite-egtelike 

swangerskap was. Verder is dit oak bekend dat as die vrou met 'n 
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daad van owerspel besig is by die huis en die man is op reis, dat 

die man in 'n motorongeluk betrokke kan raak. Dit is een van die 

redes hoekom Swartmense in so baie motorongelukke is. (d7) Daarom is 

dit belangrik dat 'n taxibestuurder nie seks sal he met sy 

passasiers nie. Dit verhoog die gevaar van 'n motorongeluk vir al 

die insittendes. (d7) 

Daar is 'n duidelike verskil tussen die geslagte as dit kom by 

owerspel. Die verbod op owerspel geld baie sterker vir die vrou as 

vir die man47
• 'Owerspel van die man by die Nkuna is dus geen grond 

vir egskeiding nie selfs al word hy op heterdaad betrap.' 

(Boonzaaier 1990:240) Die vereiste vir 'n getroue eggenoot is dat 

hy snags by die huis sal slaap. So 'n man verwaarloos nie sy gesin 

nie en is 'n toonbeeld van 'n goeie gesinsman. (93) 

Amongst the Thongas(sic] true adultery for a man, married 

or unmarried (bumbuye), consists in committing sin with 

a married woman. Should he have relations with a girl, it 

leads to no consequences at all. Nobody will blame him, 

if the girl does not conceive. Should she have a child, 

he will only be forced to marry her; she will become his 

second wife. His first wife will not at all resent his 

bad conduct. Sometimes she will herself get him the girl 

he wants. There is nothing in her heart like the jealous 

dignity of a European spouse! She will keep all her 

capacity for jealousy (bukwele) for the time when the 

second wife comes to the village, and shares with her the 

affection of their common husband! ... 
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But should a man have abducted a married woman, a woman 

who has a master (nwinyi), who has been paid for, then 

the matter becomes very serious. 

(Junod 1927a:196) 

Navorser: 'Sal u kwaad word as 'n ander man by u vrou kom lol?' 

d4: 'Jo-jo-jo. Wat vra jy? Ek sal baie kwaad word. Sien jy daardie 

maer man wat daar ver staan. Hy is baie gevaarlik. Hy kan by 

'n vrou aanle deur slegs van handgebare gebruik te maak. Van 

so 'n man word gese: nghala a yi hundzi tshanga (Die leeu gaan 

nie by 'n beeskraal verby nie).' 

Navorser: 'Is dit verkeerd as u by 'n ander vrou aanle?' 

94: '(Groot lagbui) Dit is nie eintlik verkeerd as haar man in 

Johannesburg werk nie.' 

Navorser: 'Ja maar hoe sal u vrou voel?' 

d4: 'Ja dit is belangrik dat 'n man nie sy verantwoordelikheid by 

sy huis vergeet nie48
• 'n Man kan maar rondloop maar hy moet 

vanaand by die huis slaap. 'n Man wat nie by die huis slaap 

nie is 'n xiphukuphuku.' 

Xiphukuphuku beteken: 'fool' (Cuenod 1991:244). 
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Die man het 'n seksuele plig teenoor sy vrou. Indien die man egter 

nie daartoe in staat is om hierdie plig na te kom nie, bestaan daar 

heelwat ruimte om sy vrou tegemoet te kom: 

Aangesien impotensie deur die Nkuna as 'n skande beskou 

word, gebeur dit uiters selde dat 'n impotente man 'n 

saak aanhang ig maak wanneer sy vrou met 'n ander man 

owerspel pleeg49
• In praktyk sal 'n man sy onvermoe 

tot geslagsomgang (impotentia coendi) normaalweg probeer 

verberg deur sy jonger broer of 'n vertroude vriend aan 

te wys om namens horn met sy vrou geslagsomgang te he. 

Daar dien egter op gelet te word dat die vrou se 

toestemming in alle gevalle vereis word. 

(Boonzaaier 1990:246) 

Indien 'n vrou 'n kind kry wat nie haar man se kind is nie sal die 

kind nie aan sy ma drink nie50
• Die kind sal wel aan ander vroue 

drink. Die ma meet eers haar sonde aan die ou vroue (vakhegulu) 

bely deur die naam van die pa van die kind te noem. 

'These women practise a special kind of divination: they take a 

broken pot, put pumpkin seeds into it and place it on the fire. If 

the seeds, instead of burning to a cinder, explode with a noise, it 

is proof that the woman is guilty. Each explosion means a lover, 

and all their names must be revealed. 151 (Junod 1927a:41) Die 

vakhegulu sal nie die geheim verklap nie. (92) 

Navorser: 'Maar hoekom moet die kind swaarkry, hy het mos niks 

verkeerd gedoen nie?' 
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92: 'Dit is nodig om daardie geheim uit te kry.' 

Boonzaaier noem enkele van die wetlike aspekte aangaande kinders 

wat weens owerspel gebore is: 

In die geval van 'n eerste owerspel kan die vrou se man 

haar egter nie skei nie, selfs al word sy in die proses 

beswanger. 'n Kind wat uit die eerste owerspel van sy 

moeder gebore word, staan bekend as nhoveni - letterlik: 

in die veld - want hy is 'in die veld' (buite die eg) 

verwek. Die vrou se man het nie die reg om die nhoveni

kind te weier nie. Die nhoveni-kind ressorteer onder die 

gesag en voogdy van sy moeder se wettige man en het rang 

ooreenkomstig die orde van sy geboorte. 

Wanneer 'n vrou die tweede keer owerspel pleeg, is haar 

man geregtig om van haar te skei en die ntsengo wat hy 

vir haar gelewer het, van sy skoonvader te eis. Indien 

die vrou in die proses weer beswanger is, behoort die 

kind aan haar voormalige man. Die tweede kind wat uit die 

owerspel van 'n vrou gebore word, staan bekend as 

matendlele en dui daarop dat hy uit die wellus van sy 

moeder gebore is. 

(Boonzaaier 1990:299) 

Wanneer 'n kind pasgebore is, mag al die ander vroue wat met haar 

man geslagsgemeenskap gehad het, nie aan die kind raak alvorens die 

naelstring nie afgeval het nie. Ook die pa van die kind, indien hy 
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by vreemde vroue geslaap het, mag nie aan die kind raak nie, totdat 

die naelstring afval. (92) Junod noem ook die buite-egtelike 

geliefde: 

It is taboo for the lover of the woman to come to the 

door of the hut after the birth of the illegitimate child 

as long as the umbilical cord has not fallen off. The 

child would die. Even later on, should the mother be 

sitting on the threshold of the hut with the baby in her 

arms, and the man pass along the street in front of them, 

one of the midwives will go (has she not heard the 

confession?) and take between her fingers a pinch of sand 

from the footprints of the lover, and, without a word, 

will throw it on the fontanel la of the baby. If the 

husband happens to be present, he will know by witnessing 

this act that he is not the true father. I do not think 

he will be very angry. The child is his and, if it is a 

girl, nobody else will 'eat the oxen!' For him this is 

the main consideration! 

(Junod 1927a:41) 

Straf vir owerspel is dat die man wat owerspel gepleeg het 'n boete 

moet betaal aan die man met wie se vrou hy owerspel gepleeg het. 

Die vrou wat owerspel gepleeg het, word dan met die helfte van die 

boete na haar ouerhuis gestuur. Indien die ouers van die vrou 

hierdie bedrag geld vir hulleself hou, is dit 'n teken daarvan dat 

hulle skuld erken. Indien die ouers van die vrou egter die vrou 

terugstuur met 'n bedrag groter as die een wat hulle ontvang het, 
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dui dit daarop dat hulle pleit vir verontskuldiging. (dl) 

'n Vrou wat na haar man se dood ander vroue se mans verlei, is 

besig om te gawula. Toe daar vir 92 gewag is by die plek waar haar 

pensioen uitbetaal word, het al die teenwoordiges uitgeroep: 'u 

gawula jaha ra mulungu' (Jy le aan by 'n Blanke jongman). Hulle het 

groot genot geput daaruit dat sy dit kon regkry om 'n Witman te 

verlei. Gawula dui op 'n owerspelige verhouding aangesien dit nie 

omgang met die wettige versorger (muhlayisi) van die weduwee bedoel 

nie. (92) 

2.6.7 Poliginie. 

Navorser: 'Hoekom het poliginie meer voorgekom in die ou dae as 

nou?' 

92: 'Voorheen het dit baie gereen, toe kom die Witmense, nou reen 

dit minder. Nou kan 'n man nie meer soveel vroue onderhou nie. 

Witman jy het net een vrou. As sy doodgaan wat doen jy dan?' 

Navorser: 'Gewoonlik trou ons dan met 'n ander vrou.' 

92: 'Met ander woorde dan is jy ook mos met twee vroue getroud.' 

Navorser: 'Nee ek is net met een vrou op 'n slag getroud.' 

92: 'Maar jy is ook getroud met die vrou wat dood is. So jy het 
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ook meer as een vrou.' 

Die hele kwessie rondom poliginie word nie hier volledig bespreek 

nie. Wat egter duidelik na vore gekom het, is dat poliginie nie 

berus op die seksdrang van die man nie. Die besluit om nog 'n vrou 

te trou blyk veel eerder 'n ekonomiese beslui t as 'n seksuele 

besluit te wees.n 

2.6.8 Vroulike beperkings. 

Daar is 'n hele aantal reels wat spesifiek vir die vrou geld. 

Hierdie reels hou almal verband met die aansien van die vrou en met 

haar prokreatiewe funksies. Daarom geld hierdie reels slegs vir die 

tydperk in die vrou se lewe terwyl sy die vermoe tot voortplanting 

besit. Hierdie reels geld nie vir jong meisies en ou vrouens nie. 

'n Vrou mag nie in die beeskraal ingaan nie. (910) Indien sy 

oortree, sal sy nie ophou menstrueer nie en die beeste sal nie 

ophou water drink nie. 'n Jong meisie wat nog nie menstrueer nie 

mag wel by die beeskraal ingaan sowel as 'n ou vrou (vakhegulu) wat 

nie meer kinders kan baar nie53 • ( 9 2) 

As 'n man se knopkierie (nonga) erens le dan mag die vrou nie oor 

dit stap nie, sy moet om die knopkierie loop. Die kierie sal nie 

goed gooi in die veld indien sy oor dit sou trap nie. So ook mag 'n 

vrou nie oor die ketting van 'n juk of oor die uitgestrekte bene 

van die man stap nie. Dit sal verhoed dat die beeste goed trek in 
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die jukke en sal maak dat die man nie vinnig kan hardloop nie. (d7) 

'n Vrou eet nie van die brein (byongo) van beeste en bokke nie. As 

sy dit eet, sal sy gou grys word. Vakhegulu mag wel daarvan 

eet. (92) 

Die testikels van 'n bees en 'n bok word ook nie deur vroue geeet 

nie. Die vroue vrees dat iets met hulle kan gebeur as hulle die 

testikels eet, alhoewel hulle nie presies seker is wat sal gebeur 

nie54
• (92) 
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EINDNOTAS - HOOFSTUK 2. 

1. Volgens Junod (1927b:348) word dit ender die Tsonga geglo dat 
die eerste mens oak uit 'n riet of bedding van riete geskape is. 
'"All men came from a reed.''' (Junod 1927b:303) Riete speel dus 'n 
belangrike rol by die oorsprong van die mens. 

2. 'Most tribes explain the origin of circumcision traditionally, 
by saying, "It has always been so", thus indicating that the origin 
of the tradition has been lost. Sometimes the tribe seeks to 
provide its own special explanation, like the Mangia, who say the 
rite goes back to two brothers Baganza and Yakoro, who quarrelled 
near the fetish named Bazafan. The fore skin of Baganza was damaged 
during the ensuing struggle, and so the god decided to remove the 
remnant. He then made Yakoro undergo the same operation. These two 
brothers were the first men to be circumcised and, as the tribe's 
woman derived particular pleasure from intercourse with them, 
refusing to have intercourse with other men, the remaining males of 
the tribe hastened to be circumcised.' (De Rachewiltz 1964:182) 

Carrington ([1898) 1972:78): 'It is true, that circumcised persons 
are rather less disposed to masturbation, and venereal diseases, 

I 

3. 'The "Hottentot apron," or elongated nymphae, commonly found 
among some peoples in South Africa, has long been a familiar 
phenomenon.' (Ellis 1931b:134) 

Ten opsigte van die Venda skryf Van Warmelo (1948:270): 'The object 
is stated to provide a soft place for the male. A girl who does not 
provide herself with these appendages is scolded and called a 
goat.' 

Longmore (1959:40) het bevind onder Swartmense in die stad dat: 'It 
is generally believed that all men love Shoeshoe women whose 
elongated labia minora are considered a sexual magnet that 
facilitates most enjoyable love activity. Often an Nguni woman will 
say! "If your husband is in love with a Shoeshoe woman he will 
certainly desert you. Don't you know they have 'traps' for men!"' 

Schapera (1940:47 & 188) bevestig ook die hoe erotiese waarde van 
die verlengde labia minora by die Kgatla stam. 

De Rachewiltz (1964:120): ' ... the "apron" is stretched from 
anything between two to eight inches.' 

Bosko (1981:23) het navorsing gedoen onder die Basotho. Hy het 'n 
simboliese assosiasie gesien tussen die komberse van die Basotho, 
en 'n vagina. 'Blanket, kobo (likobo,pl.) means vagina because it 
clothes a person just like the vagina clothes the penis, ..• Girls 
elongate the labia minora, making them blanket-like.' 
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4. Eiselen (1923:170) skryf ten opsigte van die ontstaan van die 
milebe: ' ... die algemene opvatting is dat dit die gevolg is van 'n 
eienaardige en steeds herhaalde soort selfbevrediging. ' By die 
Tsonga is die verlenging van die labia minora nie die gevolg van 
seksuele selfbevrediging nie. 

5. 'As they grow older, the boys cease to masturbate. An adult 
caught doing so would be an object of scorn. The Sabey believe that 
the sons of confirmed masturbators are destined to die young. The 
Gisu punish boys who masturbate, saying: "How can you hold it in 
the hand you eat with?" (De Rachewiltz 1964:151) 

Carrington ((1898] 1972:79): 'An indisputable, and not less 
valuable advantage of circumcision is, that it almost completely 
suppresses, in the pubescent youth, the vice of masturbation. In 
fact, I have remarked that the Negro boy, who practises 
masturbation before he is circumcised, does not practise it 
afterwards. ' 

6. Schapera (1940:183) se dat masturbasie feitlik glad nie by 
Kgatla mans voorkom nie, veral na adolessensie. Ouer getroude 
vrouens word egter soms seksueel afgeskeep: 'Women who do not take 
lovers almost invariably practise masturbation. This generally 
takes the form of rubbing the finger about in the vagina, or of 
playing with the labia minora. Some women have small sticks covered 
with rags, which they keep carefully hidden when the husband is 
home, and use as a substitute penis whenever he is away.' 

'Female masturbation is commoner among the Bantu than among the 
Hamito-semitics.' (De Rachewiltz 1964:152) 

7. 'The free Negro is neither a sodomite nor a pederast. He even 
masturbates very little.' (Carrington (1898] 1972:165) 

8. Wanneer medisyne voorberei word en wanneer 'n rituele seremonie 
aan die gang is by die Zoeloe, geld 'n reel van onthouding ten 
opsigte van die voorgangers. 'Yet, after fulfilling their duties, 
the officiant at the ritual celebration and the herbalist not only 
are permitted to return to their wives. They are, in fact, required 
to do so. For if they do not have union they "become insane. The 
male fluid (amalotha) must be expelled."' (Berglund 1976:339) 

9. 'Each person has desire. It is heat. The desire is the power of 
heat. It burns in the person. It burns everywhere, but 
especially in those places of work (sexual organs).' (Berglund 
1976:253) 

10. 'I must, in the first place, do my best to destroy the common 
impression that prevails, that the Negress is "a hot woman", 
passionately fond of the pleasures of love .... The nervous system 
of the Black is much less developed than that of the White ..•• By 
a law which is as old as the world, the more civilised people 
become, the more delicate, and the much more nervous they are .... 
As may be imagined, with such a vast genital apparatus, and such a 
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low nervous system, the Negress is far from being a woman of lively 
passions. She is almost insensible to caress that would make a 
White woman swoon away with pleasure.' (Carrington [1898) 1972:118) 

11. Ten opsigte van die Venda skryf Van Warmelo ( 1948: 271): 
'Impotence is not uncommon, as might be expected from the excesses 
indulged in. ' 

Ten opsigte van die Kgatla skryf Schapera (1940:230): 'The old 
people say they can tell in a man's early boyhood if he will be 
impotent: they notice that when he urinates his penis does not 
stiffen, but dangles loosely, and they regard this as a sign that 
he will never be able to have an erection!' 

12. Longmore (1959:45) noem die volgende stimulante wat gebruik 
word deur Swartmense in die stad: 'Bangalala powder; Spanish fly; 
vuka-vuka ndoda; umzalisi.' 

13. 'Women must not eat eggs; they would run a double danger: their 
child might be born bald and remain so; or they might be like a 
hen, which runs in all directions when laying a egg. They would 
have no peace in child bearing!' (Junod 1927a:184) 

14. 'That the sexual impulse is relatively weak among savages, as 
compared with civilized peoples, is proved by the difficulty often 
shown in attaining sexual excitement- ... The old traveller's tales 
of savage lust and licentiousness are as far from the truth as 
philosophical encomiums of savage morality and paradisiacal 
innocence.' (Crawley [1929] 1969:3 & 6) (Sien ook eindnota 10) 

15. 'In spite of their daily contact with civilisation, most 
Africans - educated and uneducated - still retain their beliefs, 
which have been handed down from generation to generation.There 
still exists a deeply rooted belief in witchcraft and magic, ... A 
very great reliance is placed upon love medicines obtained from the 
"doctors" (professional magicians) in order to obtain the 
attentions of the object of one's affections .... My impressions, 
... were that love magic is pretty generally used and that both 
educated and the uneducated African resort to it in their love 
affairs.'(Longmore 1959:41) 

16. By die Zoeloe het Berglund (1976:363) gevind: 'Women are 
generally associated with the left, men with the right. Women 
occupy the left side of the hut as one enters through the doorway, 
men sit to the right and opposite the women •... Secondly, there 
are the opposites related to ethical values. Evil, and associated 
things, are generally related to the dark and left side, while good 
things are spoken of ezimhlophe, the white ones.' 

'"Right" is understood by the native to be symbolic of power, 
force, rectitude, legitimacy, strength and at times, according to 
the nature of the sacrifice, masculinity, since the male sex has 
the primary right of decision in their culture. The left side is 
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understood as being symbolic of inferiority or evil.' (Laubscher 
1937:74) 

17. 'Both partners lying, face to face, side by side ... since it 
is reported from quite a few African societies, it might well be 
called the African position. It is the preferred (or only 
recognized) position in the following African societies: Barabara, 
Basongye, Dogan, Maasai, Nyoro, Tswana, Turu and Zulu.' (Gregersen 
1982:60) 

Van Warmelo 1948:270 

18. Die Venda sien egter ander pos1s1es van geslagsgemeenskap as 
dierlik: 'Connection a posteriori in animal fashion for example, 
which some perverts might hit on, is vhutudzi (a blasphemous 
enormity).' (Van Warmelo 1948:270) 

19. By die Kgatla het Schapera (1932:189) gevind: 'Men prefer it 
greatly if the woman is an active partner during intercourse, if, 
as they put it, "she shakes her body, and knows how to hold one"'· 

20. Van Warmelo (1948:270) skryf oor die Venda: 'The Venda know 
that the female also experiences orgasm and believe that, like the 
male, she has an emission which enters his system and gives him a 
pain in the hips unless he withdraws quickly, and this is the 
reason why in coitu the Venda man is in a hurry to have orgasm 
first, whereupon he immediately withdraws.' 

Oor dieselfde geloof in Europa skryf Ellis (1931:146): 'The belief 
that the mucus poured out in women during sexual excitement is 
feminine semen and therefore essential to conception had many 
remarkable consequences and was widespread until the seventeenth 
century.' 

21. Schapera (1940:194) 

22. Van Warmelo (1948:269) 

23. Boonzaaier (1990:233) se die volgende: ''n Vrou word as onrein 
beskou wanneer sy menstrueer, onlangs gekraam het, 'n miskraam 
gehad het of rou. Indien 'n man gedurende so 'n periode 
geslagsomgang met sy vrou het, word geglo dat hy 'n siekte, bekend 
as hendze, sal opdoen. Volgens informante word die siekte deur 
swelsel van die testes gekenmerk.' 

Dit blyk dat Boonzaaier die hendze siekte beskou as 'n siekte wat 
opgedoen kan word deur geslagsgemeenskap met die vrou te he in 
enige van die tydperke waarin sy onrein is. Volgens dl en 93 is 
hendze slegs van toepassing op die tyd kort nadat die vrou gekraam 
het, en geslagsgemeenskap verbode is. 

24. Boonzaaier (1990:235) beskryf hierdie siekte onder hierdie 
benaming. 
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25. 'Homosexuality is especially common among the Dahomey, Ila, 
Lango, Nama, Siwa, Thonga[sic], Wolof and Zande.' (De Rachewiltz 
1964:280) Die aantyging wat De Rachewiltz hier maak ten opsigte van 
die Tsonga, blyk ongegrond te wees. Dit is duidelik dat hy kennis 
dra van die werke van Junod (1927a & 1927b). Junod (1927a:492) 
beskryf in detail die homoseksuele praktyke op die myne. Dit mag om 
hierdie rede wees dat De Rachewiltz tot sy mening gekom het. 

26. By die Venda: 'Some women own property of their own acquired by 
work and as gifts and use it to mala women who thereby become their 
wives. These wives perform for them the same household duties as 
women who are married to men.' (Van Warmelo 1948:389) 

27. Ten opsigte van die Venda: 'It is further declared that 
lesbianism is therefore unknown but whether this can be credited I 
am unable to say.' (Van Warmelo 1948:277) 

28. Van Warmelo (1948:269) 

Ten opsigte van die Swartmense in die stad: 'Even educated men 
consider it harmful to have intercourse with a menstruating woman. 

I found men everywhere afraid to have intercourse with 
menstruating women. There are always, of course, the exceptions to 
the rule, but I came across none.' (Longmore 1959:135) 

Schapera (1940:198) 

De Rachewiltz (1964:161) 

29. Schapera (1940:194) 

Krige & Krige (1954:68) het dieselfde begrip van hitte en koue by 
die Lovedu gevind: 'Hence coolness denotes a state of euphoria: man 
and matter to be in order and to function properly have to be kept 
cool; Whenever 'heat' is considered to be generated, the 
proper antidote is the administration of 'cooling' medicines, •.. 
'Heat' is most commonly caused by abnormalities associated with the 
procreation and the actual or threatened destruction of human life 
- hence the close association of 'heat' with sex, reproduction, and 
death.' 

30. 'n Verbod op bloedskande en 'n huweliksverbod is in baie 
samelewings nie sinoniem nie. Die belangrikste verbod in die 
tradisionele Tsonga samelewing was die verbod op 'n huwelik met 'n 
sibbegenoot van 'n persoon se vier grootouers. Di t sou egter 
geweldig omslagtig wees om op die fynere besonderhede van die 
samehang tussen die bloedskandeverbod en die verwantskapstelsel van 
die Tsonga in te gaan. Van belang is egter dat seks nie net verbode 
is tussen ouers/kinders en broers/susters nie. 

31. 'The animism of prehistoric man and of the modern savages sees 
in all terrifying natural phenomena the expressions and activities 
of demons and sorcerers. We have told above how the sex impulse 
first appeared in the life of man as demonic, supernatural. 
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Prehistoric man regarded as the work of a demon the rut which drove 
him to woman, and soon woman herself took on for him an aspect of 
the uncanny, the magical. The witch superstition has its origin in 
the sex impulse, and sorcery has always been connected with the sex 
impulse in some form.' (Bloch [1933] 1974:104) 

32. 'The best known and the most common of the mythical figures in 
the traditional beliefs of the people is the Tikoloshe, who is said 
to be mischievous little fellow with aggressive sexual 
proclivities. . .. Most of his activities seem to be related to 
women, and they speak of him with shy, embarrassed smiles. He is 
described as a dwarflike little man with short limbs and a powerful 
thick-set body. One of his outstanding physical characteristics is 
his huge penis. 
There are many stories concerning the Tikoloshe, and many 
peculiarities are attributed to him, but his most outstanding 
activity, and the activity for which he is best known, is his 
promiscuous sexual intercourse with women. These sexual acts are 
always performed at night while the husband is asleep. The 
Tikoloshe is always invisible to adults, but in spite of his 
invisibility the woman knows, for although she does not see him, 
she experiences the sexual act, more often in the form of a dream. 
Further evidence in the morning, of vaginal secretions, is 
considered proof by her that she had a visit from the Tikoloshe 
during the night.' (Laubscher 1937:8) 

'There are those who claim that Tikoloshe "is the most sought after 
of all the familiars because he can really satisfy (sexually) the 
hunger of the witches." As a familiar Tikoloshe is described as 
having an exceedingly large male member which, due to its size, has 
to be carried over the shoulders and around the neck. He is "hairy 
like a pig", ... ' (Berglund 1976:280) 

33. Ten opsigte van die Venda: 'For a husband to go from one wife 
to another in the same night is vhutudzi (unnatural and tabu) and 
a man will refrain from doing so out of selfprotection, because if 
he falls ill he will not know whom to blame. In extramarital 
relations a man will be equally careful not to have connection 
promiscuously for the same reason.' (Van Warmelo 1948:271) 

34. 'Both parents contribute to the build of the child. Its blood, 
say the people, comes from its mother, "because before a woman 
conceives she menstruates regularly, and this is nothing but blood, 
while after she is pregnant her menses stop, and the child starts 
to be moulded, so it is obvious that she gives her blood to the 
child". The father, on the other hand, contributes the flesh, 
"because of the heavy lumps (of semen) that he puts into the 
mother".' {Schapera 1940:218) 

35. 'Pregnancy is not considered as a tabooed period. As we have 
just seen, sexual relations are allowed during that time, ' 
(Junod 1927a:191) 
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36. 'She must keep her belly bare and never throw her dress over 
her shoulders, lest the baby come to the light with its head 
covered with membranes, a complication which is very much dreaded 
by Thonga(sic] women.' (Junod 1927a:191} 

37. Junod (1927a:191} het bevind dat: 'A woman, in the beginning of 
pregnancy, must not visit a sick person. The latter might die.' 

38. Junod (1927a:191} se: 'She must not take the sauce of her 
porridge too hot. The child might be scalded inside and have black 
spots when born.' 

39. Van Warmelo (1948:267) 

40. ''n Sieke mag besoek word op die voorwaarde dat hulle vir ten 
minste twee dae geen geslagsomgang gehad het nie.' (Boonzaaier 
1990:427) 

41. 'The reason for not sleeping with a woman sexually for about 
eighteen months after birth is to allow the baby to drink fresh 
milk, because it is believed that, once a man sleeps with a woman, 
her milk turns sour. Then it is no good for the child, which 
becomes very sickly and never turns out to be healthy. Children who 
have curved legs have sucked milk which has been mixed with semen.' 
(Longmore 1959:134) 

42. Van Warmelo (1948:272) 

43. Boonzaaier (1990:431) beskryf 'n soortgelyke seremonie maar die 
uitvoering daarvan is socs volg: 'By die Nkuna bestaan hierdie 
seremonie daaruit dat al die getroude pare in die kraal asook alle 
getroude patrilineere verwante wat reeds van die moederkraal af 
weggetrek het die familie met rituele geslagsverkeer meet reinig. 
Die oorlede vrou se man doen hieraan mee. Indien die oorledene die 
man se enigste vrou was, meet hy met 'n weduwee geslagtelik 
verkeer. Die weduwee word met een Rand gevra en is 'n nie-verwant 
van die man. Na hierdie weduwee word ook as xigombo (knopkierie) 
verwys omdat sy die ndzhaka "doodslaan". Die rituele 
geslagsverkeer vind in die veld plaas.' 

44. Berglund (1976:332) bespreek die aangeleentheid van suiwering 
deur middel van die uitlaat van manlike semen: 'Expulsion of fluid 
as a symbol of purification is also to be found in male emission. 

When a man fears that he has been treated secretly with 
medicines which work on his water (i.e. semen) he does not sleep 
with his wife. The water can cause sickness in her. So he does not 
put it into her. He goes to another woman. He tells her of his 
desire for her and her beauty. She agrees. He puts the water into 
her. Perhaps the water does not affect her because it was directed 
towards his wife. So he dispells it in the other woman.' 

45. Pretorius (1972:139} tref 'n onderskeid tussen seksuele 
verhoudings naas die huwelik, en owerspel. 'Wat die Xhosa-man 
betref, is daar veral vier moontlikhede vir subsidiere seksuele 
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belewing naas die huwelik: ongetroude meisies, konkubinaat, die 
sogenaa~de amadikazi en owerspel. By implikas~e geld eersgenoemde 
drie nie as owerspel nie.' Owerspel is dus slegs die 
geslagsgemeenskap van 'n getroude man met 'n getroude vrou. By die 
Xhosa is owerspel dan oak die enigste vorm van subsidiere seksuele 
belewing, naas die huwelik, wat verbode is. 

46. By die Swartmense in die stad het Longmore (1959:129) gevind 
dat medisyne vir dieselfde doel gebruik word maar die werking 
verskil: 'Before having sexual intercourse with his wife he takes 
a penknife and opens it half-way. He then sleeps with his wife. 
After this he abstains from intercourse with her. He goes out to 
visit friends and takes the penknife with him. When the knife 
closes on it's own accord it is a sign that something has happened, 
that is, that someone is sleeping with his wife. The culprit is 
found locked up in the woman the same way that a female dog locks 
up the male, ... By the lover prevented from withdrawing after 
coitus the adulterous pair have to reveal themselves to their 
neighbours in order to gain medical assistance.' 

47. 'Monogamy exists in name only, for few women expect sexual 
exclusiveness from their husbands, although they might remonstrate 
and quarrel with them about such matters. Wives themselves are all 
too frequently guilty of clandestine prostitution, for a 
consideration can always be obtained for such favours where there 
is such a demand.' (Longmore 1959:117) 

48. Ten opsigte van die Venda het Van Warmelo (1948:319) gevind: 
'Few wives fret over the fact that their husbands do not always 
sleep at home. Some wives, seeing themselves unable to gratify 
their husbands owing to their being in other circumstances, say, 
"He is having a hard time of it through lack of someone to keep him 
company", and themselves find him a leman. But it also happens that 
a man's wives scold him when they notice that he is committing 
adultery. "Our cattle will be taken from the kraal to pay for your 
adultery", they tell him, "and what shall we plough with then?" 
Sometimes they also say so because they fear to lose their husband 
through witchcraft and magic.' 

49. By die Venda het Van Warmelo ( 1948: 303) gevind dat: 'If a 
husband in the presence of family elders formally tells his wife he 
will not cohabit with her any more, then she may commit adultery 
with other men without herself or the adulterer being deemed 
culpable, and there is no case.' 

50. Boonzaaier (1990:303) 

51. Boonzaaier (1990:303) 

52. 'Aangesien elke tradisionele Xhosa-huwelik potensieel poligaam 
is, kan daar op grond van oppervlakkige oordeel vermoed word dat 
dit by die poligamie in hoofsaak om die bevrediging van 
hiperseksuele libido gaan. Dit is egter 'n verkeerde 
veronderstelling om te beweer dat ongedissiplineerde en 
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ongebreidelde manlike wellus die primere motief van poligamie is.' 
(Pretorius 1970:136) 

'This is not the place to analyse in detail the different motives 
which impel the Venda male towards polygamy, but it is shown in 
various places in this work that, apart from the fact that family 
obligations frequently compel a man to take over wives, (1) it is 
dangerous for the commoner to hold much stock owing to 
depredations, (2) that the hoarding of stock or money, instead of 
wives, is condemned generally and especially in the family as 
antisocial, (3) that there are virtually no avenues of investment 
open except the conversion of stock into wives, (4) that wives are, 
or were, economically self-supporting and an asset, (5) that the 
poligamist had less temptation to commit adultery with attendant 
risk of damages,· and finally that (6) security for the individual 
depends more than anything else upon the number of relations and 
friends he can call to his aid.' (Van Warmelo 1948:343) 

53. 'Nubile girls, during their 'tiwheti', must not approach the 
oxen kraal and look at them. The cattle might suffer, be attacked 
by a bad cough (mukhulwane), get thin! This taboo is instituted to 
protect the oxen, not the human inhabitants of the village, ... ' 
(Junod 1927a: 184-185) Die woord 'tiwheti' verwys na die 
maandstondes. 

Van Warmelo {1948:247) 

54. 'The testicles, which are generally given to the uterine nephew 
when the meat is distributed according to the laws, and the 
underlip of any animal are also forbidden for them.' Junod 
{1927a:l84) verwys hier na die Tsongavroue ashy se dat dit verbode 
is. Hy gee egter ook nie 'n rede nie. 

113 



HOOFSTUK 3. 

3. SEKSUELE PERSEPSIES VAN CHRISTELIKE TSONGA. 

Dit is belangrik om daarop te let dat die term 'Christelik' hier 

verwys na nominele Christene. Veral omdat die skeiding tussen 

Christendom en westersebeskawing vaag is, is dit moeilik om te 

onderskei waar religiositeit begin en waar verwestersing ophou. Met 

die kwalifikasie van 'nomineel' word daar egter ook nie 'n oordeel 

gevel oor die egtheid van die persone se geloof nie. 

Die saambindende f aktor tussen alle persone wat ondervra is vir 

hierdie hoof stuk, is dat hulle almal hulself deurgaans gesien het 

as Christengelowiges. Uit die aard van die saak kan dit aanvaar 

word dat daar 'n kwalitatiewe onderskeiding sal wees tussen die 

verskillende persone se betrokkenheid by die Christelike geloof. 'n 

Minderheid behoort aan geen kerk nie maar het 'n definitiewe 

voorkeur vir 'n bepaalde denominasie. Die oorgrote meerderheid is 

kerklidmate waarvan die meelewing wissel. 

In hierdie afdeling sal 'n verbale vraag van die navorser, soms 

opgevolg word met meer as een persoon se antwoord. Die rede 

hiervoor is eerstens ter vergelyking van verskillende persone se 

antwoord op dieselfde vraag van die navorser. Tweedens voorkom dit 

onnodige duplisering. In die navorsingsituasie het dit soms 

voorgekom dat daar met 'n groep 'n onderhoud gevoer is en soms met 

indiwidue. Indien meerdere persone se antwoord op die enkele vraag 
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van die navorser volg, is dit nie noodwendig dat die antwoorde 

tydens dieselfde navorsingsessie gegee is nie. Indien die persone 

egter dieselfde nommer toegeken is, dui dit daarop dat die gesprek 

in 'n groepsituasie plaasgevind het. 

3.1 Ku jola-verhouding. 

Die jola-verhouding sluit in alle losse verhoudings voor die 

huwelik waarin twee persone van die teenoorgestelde geslag betrokke 

kan raak. Di t kan vergelyk word met die sogenaamde kys tussen 

Blankejongmense. Ku jola beteken: om te speel. Jola is egter nie 

die woord wat gebruik word om kinders wat in die sand speel of 

iemand wat 'n musiekinstrument bespeel, aan te dui nie. Die begrip 

ku jola se betekenis is beperk tot die aanduiding van jongmense se 

liefdesverhouding. Die woord is afgelei van die Afrikaanse 

jargonwoord 'jol', wat beteken: speel, plesierig wees, vrolik wees. 

Omdat die woord afkomstig is uit die Afrikaanse taal kan dit 

aangeneem word dat dit 'n relatief nuwe woord in die Tsongataal is. 

3.1.1 Tydens skooljare. 

Klein kindertjies se eerste kennismaking met die seksuele wereld 

vind gewoonlik plaas as hulle nog baie klein is. Die gewoonte 

bestaan dat kinders by hul ouers in die hut of kamer slaap .. sodra 

die ouers agterkom dat die kind se waarnemingsvermoe nie meer 

geskik is vir dieselfde vertrek nie, word die kind verskuif. Teen 

die tyd het die kind reeds opgemerk waarmee die ouers doenig 
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is. (CJ"28a) 

Navorser: 'Is dit nie so dat die klein seuntjies wat die beeste in 

die veld oppas ook begin wonder wat die bulle en koeie 

doen nie?' 

CJ"28a: 'Nee ons mense leer nie seks by die diere nie. Ons sien 

dit by ander mense. Byvoorbeeld toe ek klein was, het ons 

gaan xigubu (groot drom) speel by die naburige dorp. Toe 

ons in die nag terugstap, het ons gesien dat party van 

die ouer kinders in die bosse langs die pad verdwyn. Van 

ons jong seuns het hulle agtervolg en gesien dat hulle 

seks het.' 

Klein kindertjies speel in die oestyd die speletjie met die naam 

van mathumbhani. Daar word gespeel dat die seuntjie die pa is en 

die dogtertjie die ma is. Die speletjie vind plaas in die oestyd 

omdat die droe stamme van die mielieplante gebruik word om huisies 

mee te bou. Die 'pa' en die 'ma' bly dan in die verskillende 

huisies. Baie kinders gaan nie skool toe nie ten einde hierdie 

speletjie te kan speel1
• (CJ"26) Dit is altyd die slimmer en die 

sterker seun wat die voorreg het om vir horn 'n 'vrou' te kies. Die 

ander is dan die 'kinders' en mag nie die 'ouers', wat in die 

huisie besig is, pla nie. (CJ"28) 

Die werklike ouers ignoreer die kinders se spelery. Hulle weet wat 

die kinders doen maar maak of hulle dit nie raaksien nie. Hulle 
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weet dit is maar net kinderspeletjies. {d28b} 

Die kinders speel ook 'n ander speletjie met die naam van 

xitumbelelani (wegkruipertjie). Dit word gewoonlik teen skemer of 

op maanligaande gespeel. Die kinders kruip weg en dan moet iemand 

hulle soek. Party kinders gaan in pare wegkruip. Hulle word nie 

gekry nie totdat hulle na 'n lang tyd vanself tevoorskyn kom. {d28} 

Bogenoemde gaan nie deur as werklike seks nie alhoewel 

eksperimentele seks meestal plaasvind tydens hierdie speletjies. 

Dit word ook nie beskou as deel van die jola-verhouding nie. Die 

jola-verhouding is heelwat meer ernstig van aard. 

Die jola-verhoudings begin reeds op skool. Sommiges begin al in 

standerd vyf. Meeste mense begin eers 'n jaar of wat later. Op 

hoerskool is die jola-verhouding reeds baie algemeen. 

Verhoudings begin gewoonlik sonder enige erns. Twee verliefdes 

stuur aan mekaar briefies ~n niemand weet van die verhouding nie. 

Selfs die twee verliefdes is nie altyd seker van die stand van hul 

verhouding nie. Geen fisiese kontak bestaan tussen die twee kinders 

nie, selfs nie eens gesprekke nie. {d912} 

Vanaf min of meer standerd agt begin dinge meer ernstig raak. Dit 

is nou 'n status om 'n nooi of 'n kerel te he. Die verhouding is 

nou ook meer openbaar en bekend in die sin dat die naaste vriende 

ingelig word oor die verhouding of verliefdheid. Vriende en 
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vriendinne sit onderling en gesels oor hulle verhoudingslewe. 

Teenoor ander mense moet die verhouding egter steeds ten alle koste 

geheim gehou word. Oningeligtes probeer hard om uit te pluis wie al 

die verliefde paartj ies is. Op die skool se toiletdeure word 

geskryf wie die nuutste paartjies is.(d912) Kinders gaan na die 

sisal land en skryf die name van die verliefde paartj ies op die 

sisalblare. As 'n onderwyser miskien 'n liefdesbrief onderskep, sal 

die kind sommer in trane uitbars. Ander kinders terg die verliefde 

paartjie indien hulle iets sou uitvind. (d26) 

Onderwysers mag ender geen 

verhouding betrokke is nie. 

omstandighede uitvind wie in 'n 

Op een of ander wyse verkry die 

onderwysers tog soms 'n lys van name van mense wat in verhoudings 

betrokke is. Die onderwysers dreig altyd om 'n openbare 

'massahuwelik' by die skool te hou, as straf vir die verliefdes. 

Die openbare 'massahuwelik' behels dat al die kinders wat in 'n 

verhouding staan, uitgeroep sal word voor die hele skool. Hulle sal 

moet hande vashou en paradeer voor die ander leerlinge. Gerugte van 

sodanige optrede deur onderwysers is altyd in omloop in die skool. 

Die kinders het 'n groot vrees vir die toepassing van hierdie 

dreigement weens die geweldige vernedering daaraan verbonde. (d912) 

Ander se dat dit verbode was tydens hul skooljare (twee jaar 

gelede) om enigsins 'n geselsie by die skool aan te knoop met 

iemand van die teenoorgestelde geslag. Indien die onderwysers dit 

opgemerk het, het hulle die kinders definitief geslaan. Op hierdie 

manier wou die onderwysers die jola-verhoudings uitroei. Volgens 
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hulle (915) inligting slaan die onderwysers egter nie meer die 

kinders as hulle net met mekaar gesels nie. (915) 

Die gangisa (liefdesvoorstel) vind op skoal gewoonlik plaas deur 

middel van briewe. Daar word ook altyd 'n middelaar gebruik om 

hierdie briewe af te lewer. Daar word baie moeite gedoen met 

hierdie briewe. Die liefde word so digterlik as moontlik 

beskryf. (d912} Byvoorbeeld het 912b die volgende brief ontvang: 

A mountain is high 

no one can climb it 

except you and me. 

Groot geskenke word ook belowe in hierdie briewe. Die seun belowe 

om vir die meisie 'n trein of 'n vliegtuig te koop aangesien dit, 

volgens die seuns, die grootste geskenk op hierdie aarde is wat een 

persoon aan 'n ander kan gee. (915) 

Daar is natuurlik die seuns wat alleenlik in seks belangstel en nie 

werklik die meisie liefhet nie. Mens kan die verskil waarneem: dl9: 

'Die ou wat net in seks belangstel gee geen aandag aan die meisie 

nie. Hy sal vir 'n hele week glad nie met haar praat nie totdat hy 

haar weer nodig het. Die ou wat werklik verlief is, sal vriendelik, 

bedagsaam en beskermend optree teenoor die meisie. Hy het ook 'n 

'burning sensation' wat hy ervaar.' 

Navorser: 'Gebeur dit soms dat 'n seun 'n meisie wat hy nie ken nie 

gangisa?' 
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crl9: 'Ja dit kan gebeur maar hier in Giyani ken ons amper al die 

meisies.' 

Navorser: 'Hoe kan mens vir 'n meisie se dat jy haar liefhet as jy 

haar nie eers ken nie?' 

dl9: 'Mens gesels eers met haar oor allerhande dinge. Dan gaan koop 

jy vir haar 'n koeldrank, dan ken julle mekaar.' 

Navorser: 'As 'n mens nie die meisie goed ken nie weet mens ook nie 

of sy 'n kerel het nie. Wat sal gebeur as sy reeds 'n 

kerel het?' 

crl9: 'Jy mag haar gangisa al het sy 'n kerel. Soros sal sy ja se. As 

dit so is dat jy en haar eintlike kerel vriende is, kan julle 

saam besluit om die meisie te gaan slaan.' 

Navorser: 'Hoekom word die meisie geslaan?' 

crl9: 'Sy sal nie 'n goeie vrou wees nie. Volgens ons tradisie is 

dit nie toelaatbaar dat 'n meisie meer as een kerel mag he 

nie.' 

Die eerste seksuele ervarings word gewoonlik opgedoen in hierdie 

periode vanaf standerd agt. Alhoewel dit ook vroeer kan wees. cr26: 

'Dit hang af van die groep. As 'n nege jaar oud seuntjie in 'n 

groep beweeg van sestienjariges sal hy baie vroeg al begin met 
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seks.' Die verhoudings ondergaan 'n verdieping vanaf die platoniese 

vlak van vroeer na 'n verhouding wat onvermydelik ook seks insluit. 

Dit kan gese word dat vandat die kinders liggaamlik geslagsryp is, 

die jola-verhouding altyd seks insluit. Om dus vir 'n jongman te 

vra of hy 'n nooi het, is om direk aan horn te vra of hy 

geslagsgemeenskap het met iemand. In die persepsie van die 

Tsongajongmens is die jola-verhouding en seks een en dieselfde 

ding. 

Die eerste seksuele ervaring is gewoonlik traumaties vir die 

meisie. Meisies is oor die algemeen bang vir die daad. Seuns stel 

hulle soms gerus deur te se dat hulle net met 'n klein stukkie van 

die penis sal penetreer. Die belofte word egter nooi t nagekom 

nie. (912b) 

Emosioneel word die eerste geslagsgemeenskap as ingrypend ervaar. 

912a: 

912b: 

'Ek het baie skaam gevoel na my eerste seksuele daad. Ek 

wou die seun nie weer sien nie. Dit het vir my gevoel of 

my ma kon sien dat ek seks gehad het. Ek het ook so 

gevoel met my eerste menstruasie.' 

'Ek het gevoel soos Eva in die paradys wat alles 

verongeluk het. Ek wou die seun vir 'n lang tyd nie weer 

sien nie.' 

Volgens d26 is die eerste seksuele ervaring egter glad nie 
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traumaties vir die seun nie: 'Die seuns voel spoggerig en vol 

trots. Hy is nou groot. As sy groot broer horn stuur om iets vir horn 

te doen, sal hy weier om dit te doen.' 

Aangesien die verhoudings in die geheim moet geskied, dit is, 

sender die wete van die ouers en onderwysers, bestaan daar min 

geleenthede vir kontak. Dit bring ook mee dat die verhouding soms 

net bestaan uit seks. Dit is die enigste kontak wat die paartjie 

het. Hulle kom bymekaar vir seks en gaan dan weer uitmekaar uit. 

Die woorde wat gese word tydens die geslagsdaad is baiekeer die 

enigste woorde wat die paartjie ooit met mekaar praat. 

Tydens skoolure, of net na skool, spreek die paartjie af op 'n plek 

om te ontmoet. Hulle ontmoet veral laat in die nagte. Daar word 

presies aan die seun verduidelik aan watter venster geklop moet 

word. Dit is maklik met die tradisionele hutte. Die meisies slaap 

gewoonlik in 'n hut van hul eie, weg van die ouers se hut. Die seun 

moet dus net die regte hut ken. Indien die seun of meisie 'n hut 

van hul eie het, sal die paartjie natuurlik dinge so reel dat hulle 

by daardie betrokke pers©on bymekaar kom. Sodoende kan hulle 

binneshuise seks beoefen. Meestal is dit egter nie moontlik nie. 

Die meisie en seun bewoon gewoonlik saam met ander broers en 

susters die hut. Dus moet die meisie by die venster uitklim en word 

seks buite beoefen. Die meisie probeer gewoonlik vooraf 'n ou 

ongebruikte slaapmat, buite gereed te hou vir aksie. 

Geslagsgemeenskap vind plaas agter die hut, agter 'n struik of 

onder die dulu (graanstoor, word so gebou dat daar ongeveer 'n 
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meter opening bestaan tussen grond en graanstoor). (915) Die skool 

se klaskamers kan ook in die nag gebruik word aangesien die 

klaskamers meestal nie gesluit word nie. (929) 

Soms kom hulle ook gedurende die dag bymekaar vir seks. Hulle 

spreek af op 'n plek in die veld, buite die nedersetting, waar 

hulle sal ontmoet. Die seun en die meisie volg aparte paaie na die 

afgesproke plek. Blare word van die borne afgepluk en op die grond 

gele sodat die meisie se rok nie vuilsmeer nie, want 'n vuil rok 

sal definitief hul bedrywighede verklap. (915) 

Dit is bekend dat 'n groot aantal van die skoolonderwysers in 

seksuele verhoudings betrokke is met die skoolmeisies2
• 

Skoolmeisies word omgehaal met finansiele vergoeding of met 

dreigemente dat hulle sal druip. Ook as 'n meisie swanger raak, 

betaal die onderwyser haar om dit nie aan haar ouers te verklap dat 

sy swanger is van haar onderwyser nie. Meisies kom nie in opstand 

teen hierdie toedrag van sake nie, moontlik omdat dit tradisioneel 

so aanvaar word dat volwassenes altyd reg is. {d912) 

Navorser: 'Jy is nou in jou finale jaar van studie. As jy volgende 

jaar 'n onderwyser is, sal jy ook verhoudings he met die 

skooldogters?' 

dl2c: 'Dit is 'n moeilike saak. Toe ek nou so pas prakties 

gedoen het by 'n skool het ek ondervind dat die meisies 

my opeis as hulle kerel.' 
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Navorser: 'Hoe bedoel jy hulle eis jou op?' 

d'l2c: 'Ek hoor hoe hulle vir hulle vriende se: Hy is myne, hy 

is myne.' 

3.1.2 Na Skool. 

3.1.2.1. Inleiding. 

Vir die volgende afdeling is onderhoude hoofsaaklik gevoer met 

studente van die Giyani College of Education {GCE). Dit was 'n 

groep van naskoolse jongmense wat maklik bereikbaar was en waarmee 

op 'n gemaklike vlak gekommunikeer kon word. Daar is ook 

Tsongajongmense uit 'n verskeidenheid van omgewings en agtergronde 

op een plek aan te tref. 

Dit is egter belangrik om daarop te let dat die kollege ook tot 'n 

mate afwyk van die gemiddelde Tsongajongmens milieu. Soos enige 

tersiere inrigting vorm die Giyani College of Education ook 'n 

mikrokosmos van sy eie. Weens streng keuring vir toelating tot die 

kollege, is die jongmense wat aangetref word by die kollege, 

natuurlik ook intellektueel meer gevorderd as die gemiddelde 

jongmens. 

Dit word van alle studente verwag om in die koshuise te bly vir die 

duur van hul studies. Die koshuise word nie gereguleer ten opsigte 

van seksuele voorskriftelikheid nie. Mans en dames word te eniger 
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tyd in mekaar se kamers toegelaat. Tydens 'n verhouding is dit ook 

gebruiklik dat die paar die nagte saam sal deurbring en ook saam 

sal bad in die oggend. Dit bring mee dat, op 'n bepaalde tydstip, 

daar al tyd dames in die manskoshuis slaap en ook mans in die 

dameskoshuis. Badkamergeriewe word ook in albei koshuise gedeel. 

Sekere mense neem heeltemal hul intrek in die ander geslag se 

koshuis en besoek nooit eens meer die kamer wat oorspronklik aan 

hulle toegeken is nie. 

In Tsonga word 'n nooi feitlik altyd 'n cherie genoem en soms 'n 

mtwana. Cherie is afkomstig van die Franse woord cheri met die 

betekenis van: geliefde, beminde. Mtwana is afkomstig uit die Zulu 

taal. (d912)dl3) Soros word medi ook gebruik wat vermoedelik 

afkomstig is van 'my lady'. (dl3) Skoolseuns gebruik soms die woorde 

nkuku (haan) en mbaha (hen) as hulle van 'n kerel of 'n nooi 

praat. ( cH9) 

Tsongameisies gebruik die woord outie of ou om hulle kerels aan te 

dui. Albei hierdie woorde is afkomstig van die Afrikaanse taal, 

waar daar ook gepraat word van 'my ou' as 'n meisie van haar kerel 

praat. Meisies gebruik ook baie keer die woorde xinkwa xa mina (my 

brood) of apula ra mina (my appel), as hulle van hul kerels praat. 

As die meisies by 'n tafel in die eetsaal sit en 'n man wat die 

aandag werd is, kom ingestap, sal een van die meisies net se: 

xinkwa, en al die meisies sal weet om te kyk.(d912) Ook toe die 

navorser, na 'n onderhoud, saam met 912a en 912b op die kampus 

gestap het, het van die ander meisies, wat onder die borne sit en 
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ontspan het, onderlangs opmerkings geskreeu van: xinkwa xa mulungu, 

xinkwa xa mulungu (Witmens brood, Witmens brood). Op navraag het 

912a en 912b gese dat die meisies wat die opmerkings maak hulle 

twee net verlee wil maak. 

Ook na skool word die verhouding geheim gehou vir die ouers van die 

paartjie. 'n Meisie sal dit nie eens oorweeg om haar kerel aan haar 

ouers voor te stel nie. Dieselfde geld vir die kerel. Selfs 916 wat 

reeds sewe-en-twintig jaar oud is, sal dit nie waag om 'n kerel 

huistoe te neem nie. 915a: 'Ek kan nie my kerel aan my ouers wys 

nie want dan sal my ouers eis dat hy lovola betaal.' 

3.1.2.2 Gangisa. 

Navorser: 'Het baie mense hier by die kollege 'n nooi?' 

013: 'Ja dit is nodig om 'n nooi te he. Die lewe sal baie swaar 

wees sender 'n nooi. Soos byvoorbeeld in die eetsaal. As jy by 

'n spesifieke tafel gaan sit dan praat die mense by daardie 

tafel oor hulle verhoudings. As jy nie 'n verhouding het nie 

sal hulle jou nie toelaat om daar te sit nie.' 

014: 'Almal het nie 'n nooi nie maar almal probeer om een te kry. 

Ek het al gehoor van sekere Christene wat nie 'n nooi het nie. 

Hulle se dit is teen hulle geloof.' 

Navorser: 'Hoekom wil almal 'n nooi he?' 
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dl4: 'Aan die begin is dit druk van die vriendegroep wat maak dat 

jy 'n nooi soek. Later word dit so deel van 'n mens dat jy nie 

volledig mens voel as jy nie 'n nooi het nie.' 

Navorser: 'Se nou die meisie wat jy gekies het is nie goed in die 

oe van jou vriende nie?' 

dl3: 'Party ouens los hulle meisies as dit die geval is.' 

Dieselfde vraag is aan twee meisies gevra. 

Navorser: 'Hoekom is dit nodig om 'n kerel te he?' 

915a: 

915b: 

'Mense sal vir jou lag as jy nie 'n kerel het nie.' 

'Dit is lekker om 'n kerel te he want hy koop soms vir 

jou lekkergoed.' 

Uit bogenoemde antwoorde blyk duidelik die groep se invloed op 

hierdie jongmense om deel te neem aan die jola-verhouding. Dit wil 

blyk dat die jola-verhouding nie 'n sterk indiwiduele karakter dra 

nie. Westerlinge ken die groepsdruk wat onder jongmense geld. As 

dit egter by die liefdesverhoudings kom, wil dit voorkom of die 

westerse j ongmens horn meer laat lei deur sy eie gevoelens van 

liefde en geneentheid teenoor 'n ander indiwidu, as deur die groep. 

Dit is nie gebruiklik om per brief te gangisa (liefdesvoorstel te 
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maak) as die skooljare verby is nie, dit is simpel (i bari). Dit is 

met ander woorde nie meer die aanvaarbare manier van dinge doen 

nie, nie as 'n mens in tel wil wees nie. By mense wat reeds uit die 

skool is, is dit gebruiklik om direk met die meisie van hul keuse 

te praat. dl4: 'Mens moet met die meisie praat want sy sal dink jy 

is 'n lafaard as jy 'n brief skryf.' Die gevolg is dat sommige mans 

eers gaan drink om moed bymekaar te skraap, voordat hulle 

gangisa. ( d912), 

Nog 'n manier van gangisa wat egter nie meer deur kollegestudente 

gevolg word nie, is die meer tradisionele manier. Vroeer het 'n man 

die meisie se hand vasgehou of aan haar borste gevat en dan gese: 

dludlu. Met die woord dludlu het hy aan die meisie te kenne gegee 

dat hy nou liefdessake wil praat.(d26) Dludlu is 'n groet wat se: 

Ek bewonder jou as 'n moontlike minnaar. {d28) 

Navorser: 'Hoe kies 'n mens 'n meisie?' 

dl3: 'Jou hart kyk na die persoonlikheid van die meisie. Jou oe kyk 

na die uiterlike. Jou hart en oe moet ooreenstem dat sy die 

regte een is. Die meisie moet definitief nie lelik wees nie 

want die ander mense sal jou spot. As daar 'n groep mense 

staan en gesels en jy loop verby, sal hulle vir jou lag of 

fluit. Sommige klap vir jou hande as jou meisie nie "Mej. GCE" 

is nie.' 

dl4: 'As die meisies by die eetsaal inkom dan bespreek ons hulle. 
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Mens sien dan watter meisies mooi is en ook of hulle vir jou 

vriende aanvaarbaar is. Dan gaan jy na die meisie se kamer in 

die aand en jy gangisa. Sommige gangisa 'n meisie as hulle 

haar die eerste keer sien, antler word eers vriende en gangisa 

haar eers na 'n week. Mens moet net versigtig wees om nie te 

lank te wag voordat jy die meisie gangisa nie anders word mens 

net vriende en daar gebeur niks verder nie.' 

Met die gangisa verklaar die man sy lief de vir die meisie. Aan 

digterlikheid kom dit nie tekort nie. Daar is ook nie 'n 

selfbewustheid by die mans omtrent oordrywings wat mag voorkom in 

die gangisa nie. Die houding is eerder dat alles in die stryd 

gewerp moet word, al beteken dit dan ook belaglike oordrywings, ten 

einde sukses te behaal in die omhaalproses. 

dl3: 'Ek maak gewoonlik eers vriende met die meisie. Na 'n paar dae 

maak ek die liefdesvoorstel. Ek vertel vir haar hoe lief ek is 

vir haar. Ek se vir haar dat ek slaaplose nagte het oor haar, 

ek kan nie ophou om oor haar te dink nie.' 

d26: 'Ek noem altyd vir die meisie dat God dit so beskik het dat 

ons bymekaar moet kom. Ek sal byvoorbeeld iets se soos: God 

sou 'n onreg aan my gedoen het as Hy jou nie geskape het nie.' 

Navorser: 'Gebeur dit soms dat 'n mens nie die waarheid praat nie?' 

dl3: 'Ja dit gebeur soms. Soros is niks wat gese word waar nie. Soms 
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oordryf die mans net 'n bietj ie oor die slaaplose nagte 

ensovoorts. Baie keer weet die meisie dat die man nie die 

waarheid praat nie tog sal sy instem want dit is goed om 'n 

kerel te he.' 

014: 'Ja party lieg omtrent hul liefde vir die meisie, net om 'n 

meisie te kan kry om sy vriende te beYndruk. Ander lieg net 

ter wille daarvan om seks te kan he. Maar tog sal die meisies 

soms ja se, al weet hulle jy lieg.' 

Die dames het 'n meer sober siening van sake: 

912b: 'Ons meisies word soms kwaad as die mans se: Ek is lief 

vir jou (ndza ku rhandza). Ons kan nie verstaan hoe hy so 

iets kan se as hy jou skaars ken nie. Hulle moet eerder 

eerlik wees en se: Ek hou van jou (ndzi ku tsaka). 

Die mans se soms dat hulle nie kan eet nie weens hulle 

allesoorweldigende liefde vir die meisie. 

912a: 'As ons in die eetsaal kom dan sien ons daar sit die man 

en eet. Oink hy, hy kan ons vir die gek hou?'-

Mans is soms baie slinks in hul planne om 'n nooi in die hande te 

kry. Hulle sal byvoorbeeld 'n meisie uitnooi na 'n sokkerwedstryd 

te Malamulele. As die tyd egter kom om terug te gaan na Giyani dan 

daag die persoon saam met wie hulle moet ry nie op nie. Die man 

bied dan aan om slaapplek te gaan vra by 'n familielid. As hulle by 

die huis kom, kan die meisie sommer dadelik sien dat alles vooraf 

gereel was. Sy is dus verplig om in 'n verhouding met die man te 
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gaan en seks te he met hom. (916) 

Seks word nooit genoem tydens die gangisa nie alhoewel seks 'n 

inherente deel is van 'n nooi en kerel verhouding. (915) Die eerste 

geslagsgemeenskap tussen 'n bepaalde man en meisie geskied 

gewoonlik op 'n per abuis grondslag. Omdat dit so 'n sensitiewe 

saak is, word dit eerder nie bespreek nie, alhoewel altwee intens 

bewus is daarvan dat die geslagsdaad tussen hulle sal 

plaasvind. (dl2c) 

dl8: 'In die ou dae was dit baie moeilik om in 'n seksuele 

verhouding met 'n vrou te staan. As mens gangisa dan neem dit 

'n hele week voordat sy positief reageer en dan nog drie weke 

voordat jy 'n seksuele verhouding met haar kan begin. Deesdae 

kan dit alles sommer in een uur geskied. Die rede hiervoor is 

ons kultuur. Ons sien die Witmense doen dit op hierdie vinnige 

manier en ons wil dit nie meer op die ou barbaarse manier doen 

nie maar op die moderne manier.' 

Navorser: 'Hoekom weier die meisies soms 'n verhouding?' 

dl3: 'Di t gaan alles oor sosiale stand en status. Sy sal nee 

antwoord as jy nie heeltemal op dieselfde vlak as sy is nie.' 

dl4: 'Die meisies wat 'n verhouding weier, is die wat uit 'n ryk 

huis kom. Hulle se dat jy nie 'n groot radio, kar of baie geld 

het nie. Dan weier hulle om jou nooi te wees.' 
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Navorser: 'Is daar sekeres wat altyd nee se?' 

013: 'Ja, ek het al gehoor van sekere Christene, veral die wat aan 

die Apostolic Faith Mission behoort, wat nie belangstel in 

verhoudings nie.' 

Navorser: 'Is daar sekere mans ook wat nooit 'n verhouding aanknoop 

nie?' 

013: 'Ja daar is sommige mans, ook Christene. Die meisies wat 

Christene is, beweeg gewoonlik in 'n groepie saam met die mans 

wat ook Christene is, hulle meng nie eintlik met die antler 

mense nie. Daar word van hierdie mense gese: u dlaya hi 

munyu(hy word doodgemaak deur sout) of u dlaya hi Cerebos(hy 

word doodgemaak deur Cerebos). Die snaakse ding is dat hierdie 

Christene net soveel swanger raak as die antler mense. 

Die munyu (sout) waarvan hierbo gepraat word, verwys na die sperms 

van die persoon. Met antler woorde, die opbou van sperms in hierdie 

persoon, is besig om hom/haar dood te maak. 

Dit is nie altyd maklik vir die meisie om ontslae te raak van 'n 

proponerende man nie. Die gewoonte bestaan om weer en weer te 

probeer. 

Navorser: 'Hoe vertel mens aan 'n man dat jy glad nie in horn 

belangstel nie en dat hy ook nie weer moet probeer om 'n 
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915b: 

liefdesvoorstel te maak nie?' 

'Mens se net elke keer vir hom hy moet voertsek. Hy sal 

wel die boodskap kry.' 

Dit is nie goed vir 'n meisie om dadelik ja te antwoord op 'n 

liefdesvoorstel nie. Al is die meisie ook baie opgewonde oor die 

voorstel, sal sy die antwoord gewoonlik 'n bietjie uitstel. Die 

rede hiervoor is dat die mans nie die gedagte moet kry dat die 

meisie 'n dlakuta (slet) is nie. (915) 

Dit is belangrik om daarop te let dat die liefdesvoorstel 

mondelings gedoen word en dat betasting geen deel daarvan vorm nie. 

Om 'n meisie aan wie geen liefdesvoorstel gemaak is nie, te betas, 

om haar sodoende oor te haal tot seks, sal by feitlik alle meisies 

altyd onsuksesvol wees. Al is die betasting ook hoegenaamd nie 

intiem nie. As dieselfde man egter die gangisa behoorlik uitvoer, 

het hy 'n veel beter kans op sukses.(915) Alhoewel dit vroeer die 

gebruik was dat die man die meisie aan die hand of bors vasgehou 

het, het dit nie die betekenis van betasting gehad nie. Dit was net 

'n teken van die man dat hy nou 'n verbale liefdesvoorstel aan die 

vrou wil maak. 'n Liefdesvoorstel is altyd verbaal en nie fisies 

nie. 

Die inisiatief vir 'n liefdesverhouding kom altyd van die man. Dit 

is ondenkbaar dat 'n meisie so iets sal waag. Die mans sal dink sy 

is 'n dlakuta (slet).(Sien 3.9.2) Die afgelope twee jaar het die 
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gebruik van Valentynskaartjies by die kollege posgevat. 'n Meisie 

mag wel aan 'n man 'n kaartjie stuur, as sy dit anoniem doen. As 'n 

man op 'n manier 'n naam aan die kaartjie gekoppel kan kry, en dit 

blyk die waarheid te wees, sal hy natuurlik seks met die meisie he. 

Sy het dan deur middel van die kaartjie reeds haar liefde aan die 

man verklaar. (d912) 

'n Man koop soms vir sy nooi parfuum of 'n mooi kaartjie maar nooit 

blomme nie. {d912) 

Mans kan soms in 'n kompetisie betrokke raak vir dieselfde nooi. Op 

die kollege lei hierdie mededinging selde tot fisiese gevegte. 3 

{d912) Gewoonlik geld die reel: 'First come first serve.'(915) 

Navorser: 'Is daar sterk kompetisie onder die mans vir die 

meisies?' 

dl4: 'As 'n mens van 'n meisie hou, kan jy in die geheim haar 

gangisa sodat haar kerel dit nie agterkom nie. As 'n mens op 

hierdie manier gangisa dan vertel jy net vir die meisie hoe 

sleg haar kerel is en hoe goed jyself is. As jy gelukkig is, 

kies sy vir jou. Daar is nooit fisiese gevegte tussen mans 

hier by die kollege vir 'n meisie nie. Die man wat verloor 

het, sal eerder die meisie gaan slaan.' 

d26: 'As sy reeds 'n kerel het, maak ek enige storie op oor hoe 

sleg haar kerel is en dat sy 'n verkeerde keuse gemaak het.' 

134 



Navorser: 'Wat gebeur as jy 'n meisie gangisa maar sy is bewus 

daarvan dat jy reeds in 'n verhouding met 'n ander meisie 

staan?' 

d26: 'Dit is nie 'n probleem nie. Ek se net vir haar dat ek sal 

wegdoen met die ander meisie.' 

Dit blyk dat eerlikheid, opregtheid, trou en waarheid nie 

noodwendig 'n rol speel in die gangisa nie. Dit gaan eerder oor 

oorredingsvermoe, volhardende aandrang, redevoeringsvermoe en soms 

soebat. Die man wil ten toon stel dat hy 'n goeie orator is, nie 

noodwendig 'n man met integriteit nie. 

3.1.2.3 Aantreklikheid. 

Navorser: 'Hoe lyk 'n mooi meisie?' 

dl3: 'Ek hou van 'n meisie wat iets doen met haar hare. Sy moet dit 

"perm" of iets doen, dit moet net nie die gewone hare wees 

nie. 

Dit is mooi as 'n meisie 'n ligte velkleur het, of koffiekleur 

is ook goed, maar heel donker is nie mooi nie. 

Haar borste moet klein en ferm wees. Die borste wat 'n meisie 

kry as sy klaar 'n kind gehad het, is nie mooi nie. 

Sy moet nie vet wees nie maar definitief nie maer wees nie, sy 

moet net reg wees.' 
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dl2c: ''n Aantreklike meisie is medium gebou en nie te donker 

van kleur nie. Haar borste moet nie te groot wees nie.' 

d26: 'Vir ons maak die skoonheid van die meisie nie eintlik saak 

nie. Ons kyk eintlik net na die figuur. Ons kyk na die heupe, 

die boude en die borste. Sterk bo-bene is ook mooi. Sy moet 

medium gebou wees of 'n bietjie meer aan die vet kant4
, beslis 

nie maer nie5 • 

d28: 'Die belangrikste is die boude. As 'n meisie plat is, sal sy 

nie gewild wees nie. Medium grootte borste is die mooiste. Ons 

haat groot borste. Ons hou nie van 'n maer meisie nie. Die 

modelle op TV en in die tydskrifte is egter baie maer. Dit 

veroorsaak dat die maerder meisies ook nou begin gewild raak. 

Ons hou daarvan dat die meisie 'n ligte kleur moet he. Sy moet 

egter nie baie lig van kleur wees nie.' 

Navorser: 'Hoekom mag sy nie baie lig van kleur wees nie?' 

d28: 'Dan is sy te gewild onder die mans. Niemand wil so 'n nooi he 

nie.' 

Navorser: 'Hoe moet haar klere lyk?' 

dl3: 'Sy moet nie haar bene vertoon nie. Haar bene is net vir my en 

vir haar. Ek hou nie van hierdie kortbroeke of kort minirokke 

nie. Daardie dele van haar moet mooi toegemaak wees.' 
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Meisies wat nie in 'n verhouding betrokke is nie, word selde 

aangetref. Die rede hiervoor is dat alle meisies gewoonlik oorval 

word met liefdesvoorstelle. Indien 'n meisie dus nie in 'n 

verhouding betrokke is nie, is dit omdat sy dit so verkies. Selfs 

die meisies wat so vet is dat hulle skaars kan loop, het 'n 

kerel6
• (d912) Die rede hoekom hierdie baie lelike meisies ook 'n 

kerel het, is omdat hulle nie baie liefdesvoorstelle ontvang nie. 

Dus antwoord hulle altyd instemmend indien daar 'n liefdesvoorstel 

na hulle kant toe kom. Veral die mans wat sukkel om 'n nooi te kry 

gaan op die ou end na die minder aantreklike meisies. (d26) 

Navorser: 'Wil jy vir my se dat daar nie 'n enkele meisie in 

hierdie kollege is wat nie 'n liefdesvoorstel ontvang 

nie? 

d26: 'Daar is nie een nie. Almal sal een of ander tyd 'n 

liefdesvoorstel kry. Sommige meisies selfs twintig keer in 'n 

maand.' 

Mans is soms alleen. Hulle staan nie in 'n verhouding nie weens die 

feit dat hulle onsuksesvol is met hul liefdesvoorstelle. (d912) 

Daar is egter die meisies wat baie ongewild is en baie selde 

liefdesvoorstelle ontvang. Dit is die madlakuta (seksueel 

oordadiges; slette).(Sien 3.9.2) 'n Meisie wat so 'n naam verwerf 

het, verloor alle aansien by die mans. As 'n meisie maklik is (wa 

endleka), dan maak die manne nie meer liefdesvoorstelle aan haar 
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nie. Sy het egter nog baie seksmaats. Dieselfde geld vir die 

meisies wat reeds kinders het. Hulle los die kinders by die huis as 

hulle kollege toe kom. Die mans vind dit egter wel op een of ander 

manier uit en dit lei tot 'n afname in haar gewildheid.(0912) 

Ook die studente wat getroud is, ontvang liefdesvoorstelle. (Sien 

3.7.4) Mens sal gou sien wat die stand van haar huwelik is. Indien 

sy gelukkig getroud is, sal sy nie die liefdesvoorstelle aanvaar 

nie. Indien dit egter nie goed gaan met die huwelik nie sal sy die 

liefdesvoorstelle aanvaar. So 'n verhouding bestaan dan net vir 

so lank as wat albei by die kollege is. Die verstandhouding is 

natuurlik dat die verhouding tot niet sal gaan sodra die studiejare 

verby is. Hierdie tipe verhouding wat getroudes aanknoop met 

ongetroude studente word genoem ku qhuva nkharhi of ku qhuva 

course. (0912) Die eerste uitdrukking beteken letterlik: om aan te 

gaan tot tyd en wyl; en die tweede: om aan te gaan met 'n kursus. 

Die tweede uitdrukking meen dan spottenderwys dat die verhouding 

eintlik maar een van die akademiese kursusse is wat geneem word. 

3.1.2.4 Geslaqsdaad. 

Die begrip 'vry', as die nie-seksuele fisiese verkeer tussen twee 

verliefde jongmense, is nie bekend by die Tsonga nie. Selfs ook die 

semi-seksuele verkeer wat bekend staan as 'heavy petting', is by 

die Tsonga onbekend. By sekere swartgemeenskappe het die gewoonte 

van coitus intercruris7 voorheen bestaan, onder ongetroude 

jongmense. Ook hierdie gebruik is by die Tsonga onbekend. Die 
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eerste fisiese verkenning en ontdekking van die ander geslag 

geskied deur middel van die volle geslagsdaad. 

916: 'Ons het nie die ding wat julle Blankes 'sexual harassment' 

noem nie. By ons het die man altyd reg op seks. As ons in 'n 

verhouding staan, kan die man enige tyd seks eis. Dit is nie 

socs julle Blankes waar albei partye daartoe meet instem nie.' 

Dit wil voorkom asof die voorspel meer aandag begin geniet by die 

Tsongajongmense as vroeer tye. 'Die ou mense het glad nie gesoen 

nie8
• Ook nie 'n getroude paar nie. Scenery is iets wat ons by die 

Witmense gesien het.'(916) Vandag word soms gesoen as 'n voorspel 

tot die geslagsdaad. In die openbaar is dit egter taboe om te seen. 

Dit sal byvoorbeeld baie onvanpas wees om 'n kollega by die werk 

met 'n seen geluk te wens met haar verjaarsdag. Dit sal as 

onbetwisbare bewys dien van 'n seksuele verhouding tussen die twee 

persone. (916) 

Navorser: 'Van watter tipe meisie hou die mans in die bed?' 

dl4 'Die meisie moet nie langer as jy kan uithou in die bed nie. 

Want as sy nog wil aangaan en jy is te moeg, sal dit baie sleg 

wees. Sy sal se jy is nie sterk genoeg nie en jy sal die 

bespotting van jou vriende wees.' 

Navorser: 'Hoe sal jou vriende dit weet?' 
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dl4: 'Sy sal dit vir almal vertel.' 

Daar is mans wat die gebruik het ku dya ni hundza (tref en trap of 

letterlik: om te eet en verby te gaan). Mans slaap saam met 'n 

meisie net om uit te vind oor haar vermoens in die bed. Die 

resultate word natuurlik wyd en syd verkondig aan almal wat wil 

hoor. Die verhouding eindig ook nadat vasgestel is of die meisie 

aan te bevele is of nie. As die meisie nie goed presteer in die bed 

nie, dan word aan almal vertel: 'Ek het met 'n mandzi (stomp of 

paal) geslaap.' 

Naastenby alle kamers in die koshuise by GCE is dubbelkamers en 

word dus met 'n kamermaat gedeel. Dit skep egter nie probleme ten 

opsigte van privaatheid nie. Daar is 'n lae muurtjie tussen die 

twee beddens in die kamer. Kamermaats probeer sover as moontlik 

mekaar konsidereer ten opsigte van privaatheid. Daar was egter al 

klagtes by die studenteraad oor sekere persone se luide 

liefkosings, so erg dat die kamermaat nie kan studeer nie. 

Kamermaats sal nooit mekaar afloer nie.(dl2c) (d26) 

dl2c: 'As ek seks het met my meisie dan speel ek musiek sodat 

die geluide nie my kamermaat pla nie.' 

d26: 'Dit gebeur soms dat mens na iemand se kamer gaan om horn te 

spreek oor 'n saak net om te vind dat die persoon in die bed 

is met sy nooi. ' 

140 



Navorser: 'En dan verlaat jy seker vinnig die kamer?' 

d26: 'Nee, ek bespreek my saak met horn. Ek staan net agter die 

muurtjie om hulle nie te steur nie.' 

Seks is 'n gewilde onderwerp van bespreking tussen vriende alhoewel 

dit op ander geleenthede 'n baie sensitiewe onderwerp is. Tussen 

vriende word alles in detail bespreek. 

Navorser: 'Is daar party ouens wat vir hul vriende vertel wat in 

die bed gebeur?' 

dl4: 'Ja, die seks word altyd bespreek.' 

Handgebare om seks mee aan te dui, is die duim tussen twee vingers. 

Hierdie handgebaar het egter nie die bykomende betekenis wat dit by 

Blankes het naamlik om dit soms ook te gebruik ter belediging van 

'n ander persoon nie. 'n Ander handgebaar wat seks simboliseer is 

om met die agterkant van een hand in die palm van die ander hand te 

klap. 

dl2c: 'Ons lag altyd lekker as die dosente voor in die klas 

hierdie handgebaar maak sonder om te besef wat di t 

beteken.' 

Die geslagsdaad self het baie ontwikkeling ondergaan die afgelope 

tyd. Die ou mense het net een manier geken, met die minimum 
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variasie. Volgens vandag se jongmense het hul ouers slegs gebruik 

gemaak van die man-bo-en-die-vrou-onder posisie. Dit was gebruiklik 

om hierdie posisie te gebruik vir die duur van die hele huwelik, 

sender om ooit iets anders te probeer. Dit is ook die enigste 

posisie wat skoolkinders gebruik. (dl2c) 

Vandag se jongmense eksperimenteer met meer innoverende metodes van 

geslagsgemeenskap. Gedurende die naweke word pornografiese films 

vertoon in die kollege se auditorium. Dit was veral hierdie films 

wat bygedra het tot die vernuwing. Albei geslagte woon hierdie 

films by. {dl3) (915) 'Die films is baie mooi en gewild by die 

studente. Ook vir ons meisies. Meeste van die meisies kry 'n 

orgasme tydens die film, soos ek ook, maar hulle is te skaam om dit 

voor ander mense te erken.'(912b) By boekwinkels is die rak vir 

seksboeke ook baie gewild. Talle seksboeke sirkuleer onder die 

jongmense. Die nuuskierigheid le nie in die naakte liggame wat in 

hierdie boeke voorkom nie, dit gaan oor die verskillende posisies 

waarin die geslagsdaad uitgebeeld word. 

Deesdae word daar met verskillende posisies van geslagsgemeenskap 

geeksperimenteer. Die pornografiese films word egter nie ten volle 

nageboots nie. Daar is sekere dinge wat in die films voorkom wat 

steeds te gewaagd is vir die jongmense van vandag. So word vermoed 

dat fellatio moontlik mag voorkom, maar indien dit wel voorkom sal 

dit hoogs geheim gehou word. Cunnilingus kom nie voor nie. (915) 

'n Meisie moet egter versigtig wees om nie die leiding te neem as 
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nuwe posisies uitprobeer word nie. Slegs die man mag sulke 

voorstelle maak. 'n Meisie wat sulke voorstelle maak sal dadelik 

daarvan verdink word dat sy 'n dlakuta (slet) is. 

Daar is heelwat uitdrukkings om 'n groot seksdrang mee te 

verduidelik. Una matimba {Hy/sy is baie sterk), word baie gebruik. 

Mufana/nhwanyana loyi u rhandza ngopfu ku dya/dyiwa (Die 

seun/meisie hou baie daarvan om te eet/geeet te word), is 'n ander 

ui tdrukking. Seks word baie keer met eet in dieselfde verband 

genoem. So sal daar aan die vriende gerapporteer word: hi dyananile 

(ons het mekaar geeet). 'n Man sal soms se: ndzi na munyu namuntla 

(ek het sout vandag), wat beteken dat hy sperms het om van ontslae 

te raak. (Sien 3.1.2.2) Dit is onbetaamlik vir 'n meisie om 

laasgenoemde uitdrukking te gebruik, 'n man sal dink sy is 'n 

dlakuta (slet) ."(915) Al die ander uitdrukkings word in 'n positiewe 

lig gesien. Dit druk 'n goeie, gesonde geslagsdrang uit wat 

nagestreef behoort te word. 

Gewoonlik word die volgende fatsoenlike Tsonga-uitdrukking gebruik 

om seks mee aan te dui: ku etlela na jaha/nhwanyana (om saam met 'n 

jongman/meisie te slaap) . Die meer vulgere uitdrukking word selde 

gebruik naamlik: kundza '(obscene) cohabit with, fornicate (man); 

passive -kundziwa of woman.' {Cuenod 1991:79) Die woord kundzana 

'copulate, of a couple' (Cuenod 1991:79) word ook gebruik, wat 

letterlik beteken: om geslagsgemeenskap met mekaar te he. 

Die vulgere woord mbolo (penis) word selfs nie tussen vriende 
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gebruik nie. Tussen kollegestudente word die Engelse benaming 

gebruik, dit val baie sagter op die oor. Almal ken egter ook die 

vulgere woord. Die woord vir clitoris word aangegee as ndori. (915) 

Die woordeboek gee egter die volgende betekenis aan ndori 'urethral 

orifice, female' (Cuenod 1991:121) 

3.1.2.5 Verbrekinq van 'n verhoudinq. 

Die opbreek van verhoudings is gewoonlik omdat een van die persone 

meer as een geliefde het. Die mans is totaal onverdraagsaam teenoor 

meisies wat meer as een kerel aanhou. Meisies daarenteen is meer 

vergewingsgesind as hulle uitvind dat hulle kerel meer as een nooi 

het. (d912) 

'n Man se nooit aan sy nooi dat die verhouding nou opgebreek word 

nie. Hy sal of die meisie vermy, of 'n houding inneem wat aan die 

meisie duidelik sal laat blyk dat die verhouding op sy einde is. 

Meisies sal meer direk aan hul kerel laat blyk dat die verhouding 

verby is. ( d912) dl2 c se verhouding is pas voor die onderhoud 

verbreek. Hy het toevallig te hore gekom dat sy nooi vier kerels 

tegelyk gehad het. 

Verhoudings word dikwels verbreek as die paar nie seksueel kan 

sinkroniseer nie. Dit behels onder andere ook dat die meisie nie 

seksueel die man moet domineer nie. Sulke nuus sal baie gou 

versprei en tot groot verleentheid dien vir die betrokke man. (d912) 

912b het 'n verhouding onmiddelik verbreek toe sy uitvind dat die 
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man se geslagsorgaan nie groot genoeg was na haar sin nie. 

Navorser: 'Hoe lank hou die gemiddelde verhouding hier by die 

kollege?' 

dl4: 'Party mense se verhouding hou aan vir die volle vier jaar wat 

hulle studeer. Ander se verhouding hou net aan vir een maand. 

Party net vir 'n week.' 

d26: 'As jy trots is op die meisie kan die verhouding lank hou. As 

dit egter lyk asof dit nie jou vriende se goedkeuring wegdra 

nie, sal dit nie so lank hou nie.' 

Navorser: 'Hoe stop 'n mens die verhouding?' 

dl4: 'Mens se dit nooit direk vir die meisie nie. As jy sien sy kom 

aan, dan stap jy weg, of as sy vir jou kyk, dan kyk jy ander 

pad.' 

Navorser: 'Hoekom stop die verhoudings?' 

dl4: 'Die grootste rede is omdat hulle verveeld raak met mekaar. Jy 

slaap elke aand saam met haar en bad elke oggend saam met haar 

en op die ou end dan is jy moeg vir haar.' 

Daar is 'n onderskeid tussen 'n ernstige verhouding en 'n ku jola

verhouding. Die ernstige verhouding het 'n huwelik in die 
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onmiddellike toekoms in die oog. Met 'n ernstige verhouding is dit 

nie meer ha jola (ons speel) nie, maar ha rhandzana (ons is lief 

vir mekaar). Die ernstige verhoudings wat heel moontlik sal uitloop 

op 'n huwelik, word om ander redes verbreek. Dit word gewoonlik 

verbreek weens die familie se teenkanting teen die 

verhouding. (d912} 

3.2 Seksuele opvoeding. 

Seksuele opvoeding vind nie by die huis plaas nie. Dit is teen die 

aard van die mens dat ouers met hul kinders oor seks sal praat. 

(921) Veral die pa van die huis wil niks hoor, sien of praat 

omtrent seksuele aangeleenthede nie. (d912) 'A boy naturally, and 

even a girl, will never speak confidentially to his or her mother 

regarding their sexual life, nor seek from her any advice on the 

subject.' (Jaques 1927:337) 'If a boy or girl gets into trouble, 

especially in matters appertaining to sexual life, they will first 

of all tell their hahane, and ask her to break the news to their 

father.' (Jaques 1927:340) Die hahane is 'n suster van die vader. 

As die gesin sit en TV kyk en daar is 'n gevry op die TV, 

veroorsaak dit 'n baie gespanne atmosfeer en 'n verleentheid vir 

die gesinslede. As die kinders die gevryery alleen sou sien, sender 

die ouers se teenwoordigheid, sou dit tot groot vermaak dien. Die 

verleentheid ontstaan egter wanneer ouers en hul kinders saam aan 

enigiets seksueels blootgestel word.(d912) 
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Volgens 916 lig ouers nie hulle kinders in omtrent seks nie omdat 

hulle bang is dat hulle die kinders se nuuskierigheid sal prikkel, 

wat sal lei tot eksperimentasie met seks. Dus word seksuele 

voorligting gekry by vriende en ouer broers of susters. In die ou 

tyd was daar die inisiasieskool. Die jongmense het almal geweet dat 

hulle eers na die inisiasie kan begin dink aan die teenoorgestelde 

geslag. (916) 

Seks is nog altyd 'n taboe-onderwerp vir bespreking in die 

Tsongagemeenskap. 'n Onderwyser sal nie met die leerlinge durf 

praat oor seks nie. Ouers vermy die onderwerp totaal en al. Selfs 

in 'n seksuele verhouding word seks nie bespreek nie. In totale 

kontras hiermee is seks die mees gesogte onderwerp van bespreking 

tussen vriende. (916) In effek beteken dit dat 'n bepaalde man meer 

oor seks praat met sy vriende as met die meisie met wie hy in 'n 

seksuele verhouding staan. 'n Onderwyser wat bekend is daarvoor dat 

hy 'n seksuele verhouding met een van die skooldogters het, sal 

meer skaam wees om die vak seksuele voorligting aan te bied as wat 

hy skaam sal wees oor die verhouding met die skooldogter. 

Daar is 'n baie lae vlak van ingeligtheid onder j ongmense. Die 

meeste meisies weet nie eens wat gebeur met hulle tydens hul eerste 

menstruasie nie. Meeste meisies dink dat hulle besig is om te sterf 

aan 'n vreeslike siekte. (916) Die meisie gaan gewoonlik na haar ma 

om uit te vind wat aan die gebeur is. Die ma sal die dogter na haar 

ouma stuur om met haar oor die saak te praat. Eers as die meisie 

swanger is, sal die ouers enigsins met hul dogter oor seks 
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praat. (d912) 

922 is deur haar ouma ingelig omtrent seks. Ook met haar eerste 

menstruasie is sy na haar ouma om raad te vra. Haar ouma het gese 

dat sy van nou af moet wegbly van seuns af. Die ouma het verder 

gese dat sy twee babas in haar maag sal moet ronddra en dat die 

geboorteproses baie swaar en pynlik sou wees indien sy nie wegbly 

van seuns nie. 922 was vanaf standerd nege betrokke in seksuele 

verhoudings. 

Navorser: 'Oink jy dit is goed om kinders op hierdie manier in te 

lig oor seks' 

922: 'Ja ek dink dit is goed. Ek sal my kinders ook eendag 

dieselfde goed vertel. 

Navorser: 'Maar dan word die kinders mos bang vir seks.' 

920: 'Dit is goed as hulle bang is vir seks9
.' 

Dit is algemeen dat die ouers geblameer word deur die jongmense vir 

die gebrek aan voorligting. 924 was swanger in matriek en toe sy 

gevra is omtrent die rede vir haar ontydige swangerskap was die 

antwoord: 'Daar is geen kommunikasie tussen jongmense en ouer mense 

nie. Ouers vertel hulle kinders niks nie.' Deurgaans word die ouers 

verkwalik deur die jongmense vir hul eie (die jongmense) se gedrag. 

Oningeligtheid blyk 'n werklike probleem te wees. Tog wil dit hier 

voorkom asof daar oordrewe blaam op die ouers gele word. Die 
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verantwoordelikheid 

verantwoordelikheid 

is nie 

word 

meer die 

verplaas na 

aanspreeklikheid word geeksternaliseer. 

jongmense s'n 

die ouers 

nie, 

toe. 

die 

Die 

Dit is belangrik om ook te hoor wat die ouers van die jongmense 

se. 

dl8: 'Jongmense dink seks is liefde. Hulle weet nie wat liefde is 

nie. Hulle is nie ingelig nie.' 

Navorser: 'Hoekom lig u as ouers nie die kinders in nie.' 

dl8: 'Ons is nie toegelaat nie weens ons kultuur. As ons kinders 

iets intiems wil bespreek dan moet hulle dit met hul tante 

(hahane) gaan bespreek.' 

921 het nie kinders van haar eie nie maar is 'n onderwyseres by 'n 

hoerskool. 

Navorser: 'Wat moet die kinders weet omtrent seks?' 

921: 'Hulle mag glad nie seks he tot en met die huwelik nie.' 

Navorser: 'En as hulle voorbehoedmiddels gebruik?' 

920: 'Selfs al gebruik hulle voorbehoedmiddels, is dit nie 

toelaatbaar nie. Hierdie voorbehoedmiddels word genoem 

"gesinsbeplanning". Hierdie jongmense het nog geen gesinne om 
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te beplan nie, dus is hierdie goed nie vir hulle bedoel nie.' 

Navorser: 'Wat is die hoofrede waarom u nie wil he dat hulle seks 

voor die huwelik moet he nie?' 

920: 'Ek hou net nie daarvan nie.' 

'n Ander ouer het egter 'n ander mening. 

Navorser: 'Is kinders van standerd agt tot tien nie al oud genoeg 

om seks te he nie?' 

d23: 'Hulle is oud genoeg maar as hulle swanger raak, kan hulle nie 

trou nie.' 

Navorser: 'Hoekom gee die ouers nie vir hulle voorbehoedmiddels 

nie?' 

d23: 'Mens kan dit doen maar die kinders sal die middels nie getrou 

gebruik nie.' 

Ouers het baie streng reels in die huis. Hierdie reels weet almal 

is daarop gemik om seksuele verkeer tussen jongmense te bekamp, 

alhoewel die ouers nooit eksplisiet uitspel dat hulle seks van 

hulle kinders probeer afweer nie. Streng regulasies geld veral vir 

die dogters. Na skool moet 'n meisie direk huis toe gaan en die 

huis skoonmaak en kos kook. Hulle mag nie winkel toe gaan nie en 
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ook nie die telefoon antwoord nie. (dl9) Meisies mag nie uitgaan na 

sononder nie. As 'n meisie miskien 'n kort rok aantrek, sal die pa 

die ma aanse om die kind te beveel om die rok uit te trek. (d912) 

Dit is egter so dat die meeste van die huishoudelike reels nie 

streng opgevolg word deur die ouers nie. Kinders word oor die 

algemeen verbied om die gebruiklike vermaaklikhede van jongmense by 

te woon. Hierdie vermaaklikhede sluit in skoonheidswedstryde en 

'music festivals'. Tog gaan die jongmense in hulle hordes na 

hierdie geleenthede. Soms is die ouers kwaad as die kinders 

terugkom van hierdie geleenthede. (cr912) 

Ten opsigte van die dissipline in die huis, blyk dit dat die ouers 

sekere reels neerle. Daar is egter 'n onvermoe by die ouers om 

hierdie reels af te dwing10
• By hierdie onvermoe moet nie verstaan 

word dat die ouers nie regtig ernstig is daarmee dat hul wense 

uitgevoer sal word nie 11
• Die ouers het 'n hartstogtelike begeerte 

om hul kinders te bewaar van buite-egtelike swangerskappe. Dit lyk 

egter asof daar by die ouers 'n fatalistiese geloof in die 

onvermydelike noodlot bestaan. Die gedrag van die jongmense is 

onafwendbaar en 'n mens kan net hoop op 'n gunstige toeval. 

3.3 Masturbasie. 

Mense maak baie grappies oor hierdie onderwerp in die openbaar maar 

erken nooit dat hulleself dit doen nie. Daar is wel mense wat 

masturbeer maar hulle sal dit nie eers aan hul beste vriende erken 
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nie. As mense weet dat jy masturbeer, sal hulle se dat jy 'n 

hermafrodiet is. Mens voel soms of jy kan mal word weens die 

begeerte om te masturbeer maar hierdie begeerte moet beveg 

word. ( d'9 l 2 ) 

Dit is betekenisvol dat hermafroditisme aan masturbasie sowel as 

homoseksualisme gekoppel word. (Sien 3.7.1) 

d'l2c: 'Dit voel net nie reg om te masturbeer nie.' 

Navorser: 'Voel dit vir jou reg om met 'n meisie te slaap?' 

d'l2c: 'Ja, dit voel nie verkeerd nie. Dit is natuurlik. 

Masturbasie is onnatuurlik.' 

Daar is die aspek van vernedering ook wat gekoppel word aan 

masturbasie. Die vernedering le daarin dat almal dan sal weet dat 

die betrokke persoon in werklikheid belangstel daarin om in 'n 

verhouding te staan met 'n meisie maar nie suksesvol is in sy 

pogings nie.(d'912) 

Daar is hedendaags nog nie 'n Tsongawoord vir masturbasie nie. 

Di t mag wees dat masturbasie inderdaad baie skaars is ender 

Tsongaj ongmense12
• Dit kan ook wees dat masturbasie redelik 

algemeen voorkom maar dat dit so 'n taboe-onderwerp is dat dit nie 

aan ander persone erken kan word nie. Dan bly di t nog steeds 
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eienaardig <lat hierdie jongrnense sender om te skroom en sender dat 

daar ooit direkte vrae oor hul persoonlike sekslewe gevra is, baie 

gernaklik kan uitwei oor hul seksuele eskapades. Meeste inforrnante 

het gese dat hulle nog nooit in hul lewe gernasturbeer het nie, en 

ook nooit sal nie. (013) (915) (916) (026) Tog het hierdie persone van 

jongs af 'n baie aktiewe sekslewe en is nie in die minste verlee 

oor die feite nie. Orn die afleiding te maak dat masturbasie verdwyn 

waar seks volop is, kan nie in hierdie studie gernaak word nie. Die 

enigste feit wat na vore korn, is dat masturbasie by albei geslagte 

van die Tsonga as 'n hoogs onnatuurlike seksuele handeling beskou 

word. 

3.4 Kontrasepsie. 

Di t is rneestal die rneisie wat bekornmerd is oor 'n rnoontlike 

swangerskap. Van die skoolseuns stel die onwetende rneisie gerus 

deur te se dat hulle (die seuns) 'n voorbehoedpil sal drink. Die 

seun drink dan 'n Panado net voor geslagsgemeenskap. (0912) 

Kondorne is nie gewild nie en word selde gebruik. Dit is nie net die 

mans wat wegskrarn van kondorne nie rnaar ook die dames13
• (0912) 

912b: 'My suster het vir haar kerel gese: As jy "plastic on 

plastic" wil doen dan gaan haal ek 'n plastieksak wat ek 

oor my vagina hou.' 

Oor die algerneen is die kollegejongrnense uitstekend ingelig oor die 
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moderne voorbehoedmiddels. Hulle is bewus van elke middel en die se 

werking. Dit is egter soms 'n probleem om van die middels in die 

hande te kry. Die jongmense kan slegs by 'n veraf kliniek waar 

hulle onbekend is, gaan vra vir voorbehoedmiddels. Hierdie klinieke 

wil hulle egter ook nie help nie aangesien die susters eis dat die 

ouers eers 'n vorm teken. (915) 

Alhoewel di t tydens biologielesings geleer is dat 'n vrou net 

sekere tye van die maand bevrug kan word, word dit geensins as die 

waarheid aanvaar deur 915 nie. 'n Vrou is altyd vrugbaar. (915) 

'n Skoolmeisie (925) se dat daar die geloof bestaan dat 

voorbehoedmiddels die meisie vir ewig steriel en kinderloos kan 

maak. As die meisie dus later getroud is, kan sy nie kinders kry 

nie. Volgens 925 sal die man nie baie begaan wees oor die 

kinderloosheid van sy vrou nie. Die probleem le by die 

skoonfamilie. Hulle sal so 'n vrou verwerp. (925) 

929: 'Sekere mense gebruik vandag nog die tradisionele manier van 

kontrasepsie. Dit behels dat daar van die menstruasie bloed 

van die meisie geneem word in 'n bottel en gemeng word met 

medisyne afkomstig van die n'anga. Hierdie bottel word dan 

weggesteek deur die ma van die meisie. As die ma sou doodgaan 

sender om vir ander mense te se waar die bottel weggesteek is, 

sal daardie meisie vir ewig kinderloos bly. As die meisie 

trou, moet die ma ook onthou om die bottel oop te maak.' 
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Navorser: 'Werk hierdie metode?' 

929: 'Ja dit werk. Ek ken 'n meisie wat saam met haar kerel gebly 

het en nie kon swanger raak nie alhoewel sy graag wou swanger 

raak. Toe haar pa egter die bottel oopmaak was sy drie maande 

later swanger.' 

3.5 Geslagsiektes. 

Geslagsiektes wek groot skaamte op. Dit is nie 'n toestand wat 

openlik bespreek word nie alhoewel meeste mense dit opdoen. Om hul 

verleentheid uit te druk se die studente gewoonlik: Va ndzi fambise 

blind. Dit is 'n fatalistiese uitdrukking om te se: Ek is deur 'n 

ongeluk getref. (d912) 

Mans beskuldig vroue dat geslagsiektes van hulle af kom en die 

dames beskuldig eweneens die mans. (d912) 

Vir die genesing van geslagsiektes word tradisionele medisyne nog 

algemeen gebruik. Van die studente by die kollege tree op as 

helers. Hulle gebruik tradisionele medisynes vir hierdie doel. 

Navorser: 'Help hierdie tradisionele medisynes vir vandag se 

geslagsiektes? 

d912: 'Ja die tradisionele medisyne werk goed. Die probleem is 

net dat die tradisionele metode net die een persoon 
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behandel. Die gevolg is dat die persoon weer siek raak 

sodra hy by sy nooi gaan slaap.' 

Die hedendaagse jongmense wat by die kollege studeer, is egter goed 

ingelig oor geslagsiektes. Al die bekendste siektes is by die naam 

bekend asook die simptome. Gonorhea, syphilis, vigs en 'pubic lice' 

word genoem. (crl3} 

3.6 Naaktheid. 

In die ou tyd sou 'n vrou vir twintig jaar met 'n man getroud wees 

sander dat die man ooit sy vrou se skaamdele gesien het. (916) Die 

vagina is 'n deel van die vrou wat soos goud bewaar word teen die 

oe van ander mense14
• Onder vandag se jongmense is dit nog steeds 

die geval. 'Vandag bad meisies saam met hul kerels maar hulle hou 

hul onderbroeke aan totdat hulle in die bad sit, en trek dan die 

onderbroek onder die water uit.'(915) Dit maak met ander woorde 

geen verskil of daar geslagsgemeenskap gevoer word met die ander 

persoon nie, die vagina bly verbode vir die oe van die seksmaat15
• 

Meisies is selfs skaam om nakend gesien te word deur ander meisies 

in die koshuis. Daar bestaan die geloof dat die vagina al grater 

groei hoe meer bedmaats die meisie het. Uit vrees dat ander mag 

dink dat sy 'n vergrote vagina het, en dus as 'n dlakuta (slet) 

beskou sal word, vertoon meisies hulself nie nakend aan ander 

meisies nie. (916) 
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Mans het ook 'n groot mate van gereserveerdheid as di t kom by 

naaktheid voor andere. Mans stort of bad nie graag waar ander mans 

hulle kan sien nie. Volgens 912b is mans selfs meer geembarrasseerd 

as dames oor hulle skaamdele. Veral onbesnede mans verskyn glad nie 

nakend voor ander mans nie. (Sien 3.8.1) (d912) 

Navorser: 'Daar is meisies wat in die manskoshuis bad. Is hulle nie 

bang dat die mans hulle sal afloer nie?' 

d'l2c: 'Nee dit sal nooit gebeur nie, dit is vir ons totaal 

ondenkbaar. Sulke goed het nog nooit eers in my gedagtes 

opgekom nie16
• ' 

Tog lyk dit soms of daar nie veel skaamte bestaan by mense nie. 

Mans en dames word telkens opgemerk waar hulle openlik langs die 

pad staan en urineer. Tsongavroue urineer ook in die staande 

posisie17 en is nie baie diskreet in die uitvoering daarvan nie. 

Kinders tot op 'n ouderdom van drie-vier jaar loop poedelnakend 

rond. Dit is al opgemerk dat 'n voertuig vol mense langs die pad 

stop om geleentheid te bied aan die passasiers om te urineer. Mans 

en dames het nie juis groot moeite gedoen om afstand tussen hulle 

te bewerkstellig nie. Tog het die hele proses in privaatheid 

plaasgevind, hoofsaaklik omdat daar geen nuuskierigheid blyk te 

wees nie. Die verklaring le moontlik daarin dat daar wel skaamte is 

maar dat noodsaaklike liggaamsfunksies nie skaamte wek nie en dus 

as 'n openbare handeling geduld word. 
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Daar bestaan 'n groot mate van respek vir 'n ander persoon se 

privaatheid ten opsigte van skaamdele. 'n Man sal nooit van sy nooi 

eis om haar skaamdele te sien nie, terwyl hy redelik veeleisend sal 

wees ten opsigte van die seksdaad.(916) Dit blyk ook dat daar nie 

veel van 'n nuuskierigheid is om die ander geslag se naaktheid te 

sien nie. Prominente ontbloting is ongehoord. Di t mag wel soms 

voorkom dat 'n vrou haarself aan 'n ander vrou ontbloot tydens 'n 

geveg. So 'n ontbloting is bedoel as 'n growwe belediging en ter 

vernedering van die ander persoon.(915) 'The objection to nudity 

seems to derive not so much from a sense of shame as from the sense 

of respect due to others, especially superiors, Thonga[sic] women 

when quarrelling among themselves will sometimes, uncover 

themselves. This is considered as the grossest insult to anybody.' 

(Jaques 1927:339) 

Die kuisheid wat geld ten opsigte van die vagina geld natuurlik 

glad nie vir die borste nie. Alhoewel daar 'n mate van 

selfbewustheid bestaan om te borsvoed waar Blankes teenwoordig is, 

word dit onder ander omstandighede altyd in die openbaar gedoen. By 

die huis sal die vroue ook hul bolywe ontbloot as hulle besig is 

met harde werk. Dit is vir 'n man nie ongewoon om sy susters en ma 

se naakte borste te sien nie. Veral in die tradisionele 

nedersettings is naakte borste 'n daaglikse gesig. Tog is daar 

geleenthede wanneer die borste bedek word. 'Notice the almost 

ref lex action of the mother-in-law in covering her breasts when she 

sees her son-in-law coming unexpectedly.' (Junod 1927a:240) 'The 

wife's brother's wife must always keep her breasts covered in the 
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village of her husband's sister's husband.' 

Aanduiding dus daarvan dat die borste 

(Junod 19 2 7 a : 2 41) ' n 

nie 'n doodgewone 

liggaamsdeel is sonder enige seksuele konnotasie nie. 

916: 'Ek dra nooit 'n bra nie. Borste is iets wat vertoon moet word 

om vir die mans te wys dat jy nog nie 

nie18
• Mans hou van stywe borste 

maagdelikheid19
• ' 

'n kind gehad het 

want di t dui op 

Dit was die navorser se observasie dat dit slegs die jongmeisies 

is, wat op skool reeds kinders verwek het {912a;912b;915a;924}, wat 

buustelyfies dra. Bogenoemde verwys natuurlik slegs na die 

informante wat vir hierdie studie gebruik is. Hierdie observasie 

laat dit blyk dat dit selfs moontlik mag wees dat dit 'n toonbeeld 

van deugdelikheid is om nie 'n buustelyfie te dra nie, en dat dit 

'n toonbeeld van dekadensie is om wel een te dra. 

Veral weens Blanke invloed sal jongmeisies nie met naakte borste in 

die openbaar, op hul gemak voel nie20 • Sekere openbare geleenthede 

soos byvoorbeeld 'n 'beauty contest' of 'n tradisionele dans word 

egter sonder enige pretensies met naakte borste gedoen. By die huis 

is dit ook nog natuurlik vir jongmeisies om met naakte borste 

gesien te word. Dit is egter nie toelaatbaar vir enige jongman om 

sommer aan 'n meisie se borste te vat soos wat hy aan haar hand sal 

vat nie. 

Navorser: 'As 'n wildvreemde man dus vra of hy jou borste kan sien, 
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sal jy dit vir horn wys sander skaamte?' 

916: ''n Man sal mos nooit vra om my borste te sien nie. Hoekom sal 

'n man ooit so iets vra?' 

Alhoewel Blankes in alle opsigte deur die Tsongajongmense nagevolg 

word, sal 'n mens verwag dat iets so opsigtelik soos die skaamte 

gevoelens van Blanke vroue ten opsigte van hul borste, gouer sou 

posvat by die Tsonga. Die persepsie by die Tsongajongmense is egter 

nie dat Blanke vroue skaam is oor hul borste nie. 916 meng sosiaal 

en by die werk daagliks met Blankes en het reeds 'n jaar in 

Engeland studeer. 'Ek sien die Blanke vroue dra altyd 'n bra, seker 

omdat hulle borste gou begin om te hang en hulle bang is die mans 

sien dit.' (916) 

Daar is dus 'n duidelike verskil tussen die borste en die 

genitaliee by die Tsonga. Albei kan nie skaamdele genoem word nie. 

Dit lyk meer aanvaarbaar om van die genitaliee te praat as 

skaamdele en die borste as privaatdele. Privaatdele is dan per 

definisie: 'n liggaamsdeel wat nie noodwendig skaamte opwek by die 

aanskoue daarvan deur die teenoorgestelde geslag nie. 

3.7 Alternatiewe seksuele gedrag. 

3.7.1 Homoseksualisme. 

Van die Blanke dosente by die kollege het die gedagte van 'n 'gay 
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club' by die studente gevestig. Sodoende is daar toe 'n klub gestig 

vir homoseksuele persone by die kollege. Dit is duidelik dat die 

studente gefassineer was deur hierdie bedrywigheid. Die meeste 

studente het in alle opregtheid belang gestel in hierdie nuwigheid. 

Veral omdat dit vanaf Blankedosente kom, het dit groot byval 

gevind. Die argument onder hierdie jongmense is gewoonlik: 'Wat 

goed is vir die Blanke kultuur, is uitstekend vir ons.' Die hele 

aangeleentheid is dus met groot openheid benader. 

dl2c: 'Hierdie 'gay' ding is nog 'n eienaardige verskynsel vir 

ons. Ons aanvaar dit dat die Blankedosente 'gay' is, maar 

tussen ons studente is dit ongewoon. Ek het gesien dat 

van die studente by die "gay club" aangesluit het. Hulle 

het egter net aangesluit omdat die dosente hulle in hul 

karre laat ry het en op allerhande uitstappies geneem 

het. Ons ken hierdie mense en weet dat hulle nooiens het 

hier by die koshuis.' 

Daar is nie 'n Tsongawoord vir 'n homoseksuele man nie. Die woord 

wat telkens gegee word is xithavana wat beteken: hermafrodiet. Daar 

word dikwels verwys na tweeslagtige persone en Boonzaaier wys 

daarop dat sulke persone min aansien geniet in die 

Tsongasamelewing. 

Volgens informante is so 'n kind in die verlede nie 

doodgemaak nie maar net soos in die huidige tyd, bloot as 

gegewe aanvaar. So 'n kind geniet egter geen rang binne 

die gesin of poliginiese gesinne eenheid nie maar beklee 
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altyd die mees junior posisie .... In die verlede het 'n 

tweeslagtige kind nooit van sy vader geerf nie. Die 

redenasie was dat hy in elk geval niks met die beeste sou 

kon maak nie. 

(Boonzaaier 1990:306) 

Navorser: 'Hoekom is mense homoseksueel?'n 

912b: 'Mense word nie so gebore nie. Hoekom het ons nog nooit 

van Swartmense gehoor wat so gebore is nie? Ek dink dit 

is wanneer 'n seun sy ma haat en dan besluit om ander 

mans lief te he.' 

o"26: 'Dit is 'n keuse wat elke mens vir homself maak, of hy 

homoseksueel of heteroseksueel wil wees. Die voordeel van 

homoseksualisme is dat 'n mens minder veneriese siektes 

opdoen. Dit is hoekom heelwat studente aanvanklik belang 

gestel het in die "gay club". Die nadeel van homoseksualisme 

is egter dat mens baie min maats het om van te kies want onder 

Swartmense is dit nag nie so baie gewild soos by Blankes nie.' 

o"l2c: 

o"28b: 

'Dit kom deur masturbasie. Witmans raak gewoond daaraan 

om seksuele bevrediging te kry deur die manlike liggaam 

en word dan so homoseksueel. 

'Dit is gewoonlik die meer avontuurlustige tipe man wat 

homoseksueel is want dit is 'n tipe mens wat altyd op die 
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d28a: 

uitkyk is vir iets nuuts om te ervaar. Daar is baie 

Wi tmense wat homoseksueel is omdat hulle nie in die 

gemeenskap waar hulle groot geword het bly nie maar na 

ander plekke gaan. Hulle is dus vry om allerhande nuwe 

dinge te probeer.' 

'Mans word homoseksueel omdat hulle nie daarin kan slaag 

om 'n nooi te kry nie. Dit word veroorsaak deurdat daar 

vandag te veel kompetisie vir die mooi meisies is. In die 

ou dae moes 'n vrou net kon werk en kinders produseer dan 

het die man haar gevat. Vandag is die kompetisie groot en 

baie liefdesvoorstelle word afgewys.' 

Di t is beduidend dat daar 'n noue relasie gesien word tussen 

masturbasie en homoseksualisme. Albei aangeleenthede word ook in 

verband gebring met hermafrodisme. (Sien 3.3) Die argument blyk te 

wees dat die manlike liggaam nie veronderstel is om die manlike 

liggaam te bevredig nie. Seksuele bevrediging geskied slegs 

natuurlik as dit bevredig word by die natuurlike plek, naamlik die 

vroulike liggaam. 

Ten opsigte van homoseksualisme kan gesA word dat die term nie 

dieselfde emosioneel belaaide konsep is as wat dit in die Blanke 

gemeenskap is nie. Moontlik omdat dit so onbekend is, is daar nog 

nie 'n renons daarteen opgebou soos dit die geval is by 

heteroseksuele persone in die Blanke gemeenskap nie. 
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Dit is moeilik te verklaar waarom homoseksualisme skynbaar minder 

voorkom in die swartgemeenskap as in die Blanke gemeenskap22
• 

-Die een moontlikheid is dat daar wel dieself de persentasie 

homoseksueles voorkom onder die Swartmense as by B1ankes, maar 

as gevolg van kulturele onverdraagsaamheid totaal onderdruk 

word. Die natuurlike seksuele inklinasie van die mense word 

dus onderwerp aan die kul turele dwang23
• 

-Die ander moontlikheid is dat daar gewoon nie soveel 

homoseksuele Swartmense voorkom nie weens die gemakliker 

toegang tot heteroseksuele verkeer~. 

3.7.2 Lesbianisme. 

Soos dit die geval was met die homoseksueleklub (gay club), wat 

onder leiding van Blanke dosente by die kollege gestig is, is daar 

ook gepoog om 'n lesbiese vereniging op die been te bring by die 

kollege. Daar het twee lesbiese dames vanaf WITS Universiteit kom 

besoek afle by die kollege, ten einde die studente in te lig oor 

lesbianisme en by te staan met die stig van 'n lesbiese vereniging 

genaamd 'Glow'. Onder die persone met wie onderhoude gevoer is, was 

daar groot belangstelling vir hierdie nuwe beweging. 'n Meer 

kulturele belangstelling as 'n seksuele belangstelling. 

912a: 'Ons het eers hier by die kollege vir die eerste keer 

gehoor van so iets soos lesbianisme. Ons het absoluut 

niks daarvan geweet nie. Ons het gedink sulke mense is 

mal. Dit is dieselfde as om te se ek het seks met 'n 
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912b: 

donkie.' 

'Die mense van WITS wat hier was het gese ons moet 

lesbianisme oefen tot ons dit regkry. Ons het vir hulle 

gevra om vir ons te verduidelik hoe dit fisies moontlik 

is vir twee vroue om seks te he. Hulle het net geantwoord 

dat ons sal wel aanvoel hoe dit gedoen moet word. Hulle 

antwoord het my laat besef dat hulle eintlik nie weet hoe 

so iets moontlik is nie. Dit is onmoontlik vir twee 

vrouens om met mekaar seks te he.' 

Bogenoemde vraag dui duidelik op die naYwiteit waarmee hierdie 

aangeleentheid benader word. Dit is duidelik dat seks vir 912b in 

verband staan met die manlike penis. Die natuurlike manier van 

geslagsgemeenskap gaan gepaard met 'n manlike penis. Tussen twee 

vrouens ontbreek hierdie orgaan en is seks dus nie moontlik nie. 

Navorser: 'Hoekom word mense lesbies?' 

912a: 'Ek dink dit is wanneer 'n meisie 'n slegte ondervinding 

met 'n man gehad het en dan besluit om eerder seks te he 

met vroue.' 
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3.8 Oorblyfsels van die verlede. 

3.8.1 Besnydenis. 

Die meeste jongmans van vandag woon nie meer die matlala 

(inisiasieskool) by nie. Nie een van die mans, met wie onderhoude 

gevoer is vir hierdie afdeling van die studie, het eerstehandse 

kennis van die matlala nie. Ook kry hulle nie baie inligting van 

ander wat wel die matlala bygewoon het nie. Uit nuuskierigheid vra 

hulle soms aan die matlala-inisiante wat alles tydens die seremonie 

gebeur. Hulle kry gewoonlik die ontwykende antwoord: Dit is maklik, 

jy spring bo-oor 'n vuur, dan is jy besny.(dl3) 

dl3 se dat hy nie die matlala bygewoon het nie omdat een van sy 

ooms vroeer jare by die matlala oorlede is. Die familie het nooit 

enige antwoord omtrent die oorsake van sy dood gekry nie. Van toe 

af is nie een van dl3 se familielede na 'n matlala gestuur nie. dl3 

is egter wel by die hospitaal besny, vir higieniese redes.(dl3) 

Alhoewel die meerderheid van die Tsongajongmans nie meer die 

matlala bywoon nie, gaan bykans elke seun vir die besnydenis na die 

hospitaal. Die redes wat aangevoer word vir die voortsetting van 

die besnydenis, is onder andere die volgende: Onbesnedenes doen 

geslagsiektes makliker op as besnedenes. (d12c} (d26} Onbesnedenes 

kry ook makliker kanker van die penis. (d26} As 'n man nie besny is 

nie lei dit tot groat selfbewustheid voor andere. So 'n man sal 
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alles in sy vermoe doen om sy onbesnede staat vir alle mense weg te 

steek. (Sien 3.6) (cr12c) 

Higiene word deur die bank egter aangegee as die hoofrede waarom 

vandag se jongmense nag steeds hulself laat besny. 'n Vrou kan siek 

word as sy gemeenskap het met 'n onbesnedene. Daar bestaan egter 

oak 'n bykomende rede naamlik; soos die mans glo dat 'n vrou wat 

die vukhomba bygewoon het in staat is tot meer genotvolle seks, so 

word geglo dat 'n man wat die matlala bygewoon het oak tot meer 

opwindende seks in staat is. Volgens 916 is dit een van die redes 

hoekom mans hulself nag laat besny. 

3.8.2 Seksuele taboes. 

3.8.2.1 Menstruasie en seks. 

Seuns is baie versigtig vir siektes wat opgedoen kan word weens 

geslagsgemeenskap met 'n meisie wat menstrueer. (Sien 2.4.3.2) Die 

meeste mans weerhou hulself van seks met 'n meisie wat menstrueer. 

Andere gaan voort met seks maar drink 'n sekere pil wat verhoed dat 

hulle siek word. (cr13) Ander dapperes wat dit wel waag om gemeenskap 

te he met 'n meisie wat menstrueer, sal 'n kondoom 

gebruik. ( cl"912) ( dl3) ( 915) 

Vol gens d2 6 is daar nag 'n bykomende gevaar van seks tydens 

menstruasie. Vanaf twee dae voor tot en met twee dae na haar 

menstruasie is 'n vrou vrugbaar. om gemeenskap met haar te he sal 
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dus noodwendig lei tot swangerskap. d26 was die enigste een van die 

informante met bogenoemde mening. 

d23 is 'n geleerde middeljarige man met 'n sterk westerse inslag. 

d23: ''n Vrou is verbode tydens menstruasie.' 

Navorser: 'Ja maar dink u 'n man word regtig siek hiervan?' 

d23: 'Dit is nog nie bewys nie maar ek gaan nie die kans waag om 

dit te toets nie, sal jy dit waag?' 

Die enigste uitsondering hier was 916. Sy vermoed dat al die 

stories omtrent die gevare van seks tydens menstruasie, net 

versinsels is. Sy het egter nie seks tydens menstruasie nie, omdat 

daar nie 'n man is wat bereid is om dit te waag nie. Tog is 916 'n 

navolger van 'n ander geloof van die ou mense, naamlik dat 'n vrou, 

net soos 'n man, 'n vloeistof stort tydens orgasme. {Sien 2.4.1) 

3.8.2.2 Seks na geboorte. 

Wanneer 'n vrou geboorte geskenk het, is dit verbode om seks met 

haar te he vir ongeveer drie maande. 912b wat 'n opgeleide 

verpleegster is, se dat sy en haar kerel vir ongeveer 'n week na 

haar bevalling geen seks gehad het nie. Hulle het toe weer begin 

met seks, maar met 'n kondoom aan, vir die res van die drie maande. 

Die vrees is dat die man onsuiwerhede by die vrou sal optel en sal 
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siek word. (Sien 2.4.3.3) 

3.8.3 Leviraat en sororaat. 

Tradisioneel het 'n Tsongavrou nie weer in die huwelik getree na 

die afsterwe van haar man nie. Na die jaar van rou is die vrou 

toegelaat om 'n plaasvervanger vir haar afgestorwe man te kies. 

Haar keuse moontlikhede was beperk tot haar man se jonger broers en 

ten dele ook die junior halfbroers van haar man. 'Die pligte van 

die plaasvervanger (muhlanganisi) behels dat hy die weduwee se 

lande rnoet ploeg, die beeste rnoet versorg, na haar en haar kinders 

se algernene welstand moet ornsien en die verwekkingsplig by haar 

rnoet voortsit.' (Boonzaaier 1990:461} Dit is nie 'n nuwe huwelik 

wat tot stand kom nie maar die voortsetting van 'n bestaande 

huwelik, daarom behoort die kinders wat uit hierdie vereniging 

gebore word tot die nageslag van die oorlede man. 'Die weduwee het 

die reg om die muhlanganisi by die familieraad te verkla indien hy 

haar seksueel verwaarloos.' (Hartman & Boonzaaier 1988:78) 

Hartman en Boonzaaier het in 1988 bevind: 

Die navorsing te velde het onomstootlik bewys gelewer dat 

die leviraat vandag nog steeds in die daaglikse praktyk 

by die Tsongastamme voorkom. . . trouens, die huidige 

voorkorns van die leviraat is een van die duidelikste 

bewyse dat die huweliksluiting by die Tsongastamme nie 'n 

verbintenis tussen twee indiwidue is nie. Net soos van 

ouds is dit steeds 'n verbintenis tussen twee families 
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wat die familie van die man onder die verpligting plaas 

om na sy afsterwe die vrou te versorg en· na haar vermoe 

by haar kinders te verwek. 

(Hartman & Boonzaaier 1988:80) 

Volgens 023 kom die leviraatshuwelik nog baie algemeen voor vandag, 

selfs in 'n dorp soos Giyani. Van die gebruike is egter aangepas. 

Dit is ongehoord dat 'n vrou weer kan trou na die dood van haar 

man. Die rede hiervoor is dat die vrou nag steeds getroud is met 

die oorledene. Vandag kies die vrou bloot iemand om haar op te pas, 

nie noodwendig 'n familielid soos in die ou dae nie. Hierdie man 

bly nie in haar huis nie. Hy kom net op gereelde besoeke. Dit is 

nie 'n geheimsinnige verhouding nie maar 'n openlike verhouding. 

Indien die man wat as oppasser gekies is reeds getroud is, sal daar 

'n ooreenkoms met die vrou van die oppasser gemaak moet word. Dit 

is egter gewoonlik nie 'n probleem nie. Hierdie oppasser sal soms 

ook kruideniersware of ander dinge aan die gesin voorsien maar dit 

is nie 'n verpligting nie. Soros sal die man oak eis dat die vrou 

nie ander minnaars mag aanhou nie. {023) 

Navorser: 'Wat dink julle van die leviraatsgebruik?' 

917a: 'Dit hang alles af van die skoonfamilie. As jy goed met 

jou skoonfamilie oor die weg gekom het tydens die leeftyd 

van jou gewese man, en jy wil graag aanbly in daardie 

familie, dan is dit 'n goeie ding.' 
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Boonzaaier & Hartman onderskei drie vorme van sororaat onder die 

Tsonga: 

Die eerste is sororale poliginie, dit is wanneer 'n man 

by sy tweede huwelik met 'n suster van sy vrou trou. 

Tweedens is daar sprake van sororale aanvulling wanneer 

'n man 'n suster van sy vrou of 'n ander junior 

(vroulike) verwant van sy vrou se mense verkry om haar as 

stutvrou aan te vul indien sy onvrugbaar is of net aan 

dogters geboorte gee. Derdens is daar eweneens sprake van 

sororale aanvulling wanneer 'n man 'n suster of 'n ander 

(vroulike) junior verwant van sy vrou se mense verkry om 

as substituut te dien as die vrou kinderloos sterf of in 

sommige gevalle sterf terwyl sy net dogters het. 

(Boonzaaier & Hartman 1988:99} 

Ook die sororaatsgebruike kom steeds voor. Die drie beroepsvroue 

(917) van Giyani kon dadelik twee voorbeelde van mense wat in 

Giyani woon, en in 'n sororaatshuwelik staan, opnoem. 'Die feit dat 

informante met gemak uit die geheue die gebruike en regsreels wat 

oor die sororaat handel kon weergee, is 'n bewys dat die voorkoms 

van die sororaat steeds die de jure posisie is.' (Boonzaaier & 

Hartman 1988:107) 

3.8.4 Owerspel. 

Reeds op 'n vroee ouderdom word jongmense gekonfronteer met die 

realiteite van owerspel. Dit het duidelik geblyk dat owerspel reeds 
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'n inherente deel van die geslagsverkeer uitmaak by die studente 

van die kollege. 

Navorser: 'Hoe kies mens 'n nooi?' 

cr13: 'Hoe bedoel jy? Praat jy van 'n ernstige verhouding of net 'n 

verhouding om jou aan die gang te hou?' 

Navorser: 'Watse ding is 'n verhouding "net om jou aan die gang te 

hou"?' 

cr13: 'Baie van die studente is getroud en het 'n vrou by die huis. 

Hierdie studente het egter ook 'n nooi hier by die kollege, 

net om hulle aan die gang te hou.' 

Navorser: 'Weet die nooi hier by die kollege van die vrou by die 

huis?' 

dl3: 'Ja, natuurlik weet sy.' 

'n Verskynsel wat blyk baie volop te wees is dat mans van Giyani 

verkies om 'n minnares uit een van die tradisionele nedersettings 

te he. Giyani is tot 'n groot mate verwesters. Mans wat in Giyani 

bly het almal 'n redelik tot goeie inkomste en is gewoonlik ook met 

'n vrou getroud wat opgelei is en in 'n beroep staan. As hulle 

egter 'n minnares kry, is dit verkieslik van die tradisionele vroue 

in die nedersettings. 
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dl8: 'Baie van die mans hier in Giyani wat 'n belangrike pos 

beklee, het 'n minnares in die nedersettings.' 

Navorser: 'Hoekom?' 

dl8: 'Hierdie tradisionele vroue is beter met seks as die 

Giyanivroue. Hulle word opgelei hoe om mans te hanteer. 

Hierdie vroue in Giyani is goed om mee te trou maar hulle is 

net akademies geleerd en nie in ander dinge nie.' 

Volgens dl8 was dit tradisioneel nie toelaatbaar vir die hoofman 

(hosi) om in owerspelige verhoudings betrokke te raak nie. Deesdae 

sal 'n baie gesiene man in die staatsdiens egter nie sy werk 

verloor weens owerspel nie. Hy doen dit mos na-ure. (dl8) 

Hedendaagse Tsongavroue het 'n groot probleem met mans wat nie by 

die huis slaap nie. 'n Vrou mag ook nie vra waar die man was nie, 

dit maak die man baie kwaad en kan maklik aanleiding daartoe gee 

dat die man sy vrou slaan. (917) As die vrou nie vra waar die man 

was nie slaan hy haar ook25 , want dit wys dat die vrou 'n minnaar 

by die huis gehad het en dus verlig was oor die man se 

afwesigheid. (927) 917b: 'Mans se altyd aan hul vroue: "Die huwelik 

is 'n voorreg, nie 'n reg nie." Of soms se hulle ook: "Ek versorg 

hierdie vrou, wat meer wil sy he?"' Die probleem is veral erg die 

eerste naweek na betaaldag. Dit is 'n instelling dat die mans dan 

sommer die hele naweek wegraak sonder dat die vrou weet waar hy is. 

Die mans steur hulle ook nie aan die kinders nie. Die meeste mans 
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weet nie eens hoe oud hulle kinders is of in watter standerd hul 

kinders is nie. (917) 

917b: 'As ek 'n buite-egtelike verhouding aangaan, sal dit met 

'n man wees wat goed is vir sy gesin en hulle nie 

verwaarloos nie.' 

Navorser: 'Nou hoekom so 'n man?' 

917b: 'Want dan weet ek dat daar nie 'n geveg tussen my en die 

manse vrou sal ontstaan nie.' 

Die hele versorgingsidee staan nag steeds voorop by die 

Tsongahuwelik. 'n Goeie man is een wat na sy gesin omsien. Die feit 

dat die man slegs met sy wettige vrou en geen ander vrou 

geslagsgemeenskap het nie, is sekerlik 'n ideaal by baie vroue. Tog 

word dit nie as 'n primere vereiste vir 'n goeie man gestel nie26 • 

Die versorgingsaspek geniet sekerlik voorkeur bo sy buite-egtelike 

'vermaak'. Dit lyk oak asof baie van die besware teen 'n buite

egtelike verhouding juis verband hou met die f inansiele versorging 

van die gesin. Die man se minnaresse kos ham redelik baie geld aan 

geskenke soos skoene en klere en soms oak kruideniersware. (927) 

927: 'Baie van die vroue weet presies wanneer dit betaaldag is. 

Hulle gaan dan vroeg in die oggend na die bank om te wag 

totdat hul man bank toe kom om sy salaristjek te wissel. Sodra 

hy die geld gewissel het, vra hulle dan geld vir die huis. Die 
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vroue weet dat as hulle nie dadelik vra nie sal daar niks meer 

oor wees nie. Tog gebeur dit nog dat van die mans hulle vroue 

slaan daar voor al die mense by die bank.' 

Die finansiele verwaarlosing van die vrou lei tot 'n kettingreaksie 

van owerspel. Die verwaarloosde vrou gaan ook 'n minnaar soek ten 

einde finansieel te oorleef. Dit is belangrik om daarop te let dat 

die vrou nie geld mag vra vir die seksdaad self nie. 'Die man sal 

haar slaan.'(927) Deur middel van 'n minnaar beweeg die vrou egter 

nader aan 'n persoon wat bereid sal wees om geld te spandeer op 

haar. Die vrou stel dus indirek finansiele eise aan die man. (927) 

Volgens dl8 is vyf-en-sewentig persent van alle egskeidings weens 

seksuele aangeleenthede. 'n Man ontmoet 'n vrou wat beter is in 

seks as sy eie vrou en dan skei hy van sy vrou. Hierdie stelling 

blyk egter 'n growwe veralgemening te wees van dl8. Vroulike 

informante het gereken dat inmenging van die skoonfamilie in 

private aangeleenthede van die huwelik (917) en 

onverantwoordelikheid van mans (921) (927) van die hoofoorsake vir 

egskeiding is. 

Volgens 921 is die hoofoorsaak vir egskeiding egter die vermenging 

van twee kulture: 'Die grootste probleem is die kultuurverandering. 

Die mense probeer om die tradisionele en die westerse manier te 

versoen. Swartmense verbeel hulle dat dit baie goed gaan in die 

westerse huwelik. As mense die huwelik tradisioneel wil doen dan 

moet hulle dit ten volle tradisioneel doen. As hulle dit westers 
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wil doen dan moet hulle dit ten volle westers doen. As 'n mens die 

twee kulture meng dan word dit baie moeilik. Byvoorbeeld as 'n man 

nou lovola betaal en ook nog 'n trouring koop, bring dit 'n groot 

finansiele las mee.' 

Owerspel vind meer plaas by die meer geleerde mensen. Hoe meer 

geleerd die man is, hoe beter salaris verdien hy. Hoe beter salaris 

hy verdien, hoe makliker verkry hy toegang tot minnaresse. Hierdie 

beginsel geld nog meer vir die vrou. Die meer geleerde vroue is nie 

finansieel afhanklik van hul mans nie. 'n Vrou wat nie finansieel 

afhanklik is van haar man nie kan basies doen wat sy wil, sy is 

vry. Die man besef ook dat indien hy haar te veel sou aanrand sy 

doodeenvoudig haar goed sal vat en loop. Dit is dan ook so dat 

hierdie selfstandige vroue baie minnaars het. (927) 

927: 'Ons kry deesdae 'n snaakse ding hier in Giyani. Ons is 

gewoond aan die ouer mans wat by die skooldogters slaap. Dit 

was altyd so. Vandag egter kry ons ook ouer vroue wat by die 

jong seuns slaap. Die jong seuns is bang vir daardie siekte 

vigs. Hulle se dat die jong meisies te veel rondslaap en dus 

'n groot risiko is daarom slaap hulle eerder saam met ou 

vroue.' 

Dit mag wees dat owerspel selfs toegeneem het die laaste tyd. In 

hierdie studie blyk dit wel die geval te wees alhoewel dit nie 

presies vasgestel is nie. Indien owerspel wel toegeneem het, le die 

voor die hand liggende rede daarvoor in die afname van poliginie28
• 

176 



'Hierdie owerspel is ook weens ons kultuur. Mense wil nie meer soos 

in die ou dae meer as een vrou trou nie maar hulle kan ook nie met 

net een vrou saamleef nie.' (dl8) Baie van die mans wat vandag in 

'n dorp soos Giyani woon, het groat geword in 'n poliginiese 

huishouding. Weens ekonorniese feite kan hulle egter nie voortgaan 

met hierdie gebruik nie. Soos wat elke vrou in die tradisionele 

opset haar eie huishouding behartig het, al was sy deel van 'n 

poliginiese huishouding, so is dit vandag nog 'n vereiste dat elke 

vrou haar eie huis wil he. In 'n dorp soos Giyani is dit eenvoudig 

nie finansieel haalbaar vir die meeste mans nie. Om 'n minnares aan 

te hou vereis ook heelwat uitgawes, maar nie naastenby soveel as 

wat dit sou kos om met haar te trou nie. 

Buite-egtelike verhoudings blyk oor die algemeen redelik blywende 

verhoudings te wees. Baie van die buite-egtelike verhoudings 

herinner aan die poliginiese huwelik. Die man het sy wettige vrou 

wat saarn met horn in die huis bly en dan nog ander vroue wat hy 

rnaandeliks besoek. Die enigste verskil is dat sy wettige vrou nie 

toestemrning verleen het tot die verhouding met die ander vroue nie. 

( 9 2 7) Mans en vroue maak gewoonl.ik nie van die sogenaamde 'one 

night stand' gebruik nie. Ook prostitusie kry nie veel aftrek nie. 

'Ons is bewus van prostitute wat by die hotel rondloop. Hulle is 

egter nie Tsongarnense nie. Ons hoor hulle kom van Swaziland.' (917) 

Tradisioneel het daar geen prostitute in die Tsongasamelewing 

voorgekom nie en blyk nog steeds baie skaars te wees29
• Boonzaaier 

(1990:270) het ook by die Nkunastamme bevind: 'Volgens informante 

is prostitusie (vumbuye) binne die stamgebied 'n uiters seldsame 
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verskynsel en as sodanig eintlik onbekend aan die Nkuna.' 

Die Departement Antropologie van die Randse Afrikaanse Universiteit 

het navorsing gedoen in die Mhala streek van die voormalige 

Gazankulu. Ten opsigte van die verhouding tussen die geslagte het 

hulle bevind dat owerspel baie algemeen voorkom. 'The relation 

between the sexes is characterised by extreme male dominance over 

women. Men freely beat their women (wives or mistresses) when the 

latter engage in sexual relationships with other men; and men 

easily beat their women when they question their men about their 

sexual relations with other women. ' (RAU verslag p. 48) ' (Lovers 

don't get killed by their mistresses' husbands, however; the wives 

get beaten. If men were killed for sexual relations with married 

women, hardly a single man would have remained in the area.) ' 

(Department of Anthropology, RAU p.51} 

3.8.5 Bloedskande. 

Die bloedskandetaboe geld sterk in die moderne Tsongasamelewing. Al 

het die hegtheid van verwantskap heel moontlik afgeneem in die 

laaste jare, het dit egter nog steeds 'n prominente betekenis in 

die Tsongagemeenskap. Die bloedskandetaboe werk nou saam met die 

hele verwantskapstelsel, (Sien 2.5.1.5} soos uit hierdie voorbeeld 

blyk: 

For instance in our European systems of kinship, the 

terms 'mother' and 'sister' are exclusive of sexual 

relations. But a Thonga(sic], a Venda or a Sotho may 
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marry a woman whom he calls 'mother', e.g., a Thonga[sic] 

may marry the widow of an elder brother or of his own 

father, or a step-sister of his own mother, who all are 

his 'mothers'. 

A Thonga(sic] in this case will justify his action by 

saying: 'She is my mother. I must marry her so that she 

may nurse me (give me the breast)' - an expression which 

will interest the psycho-analyst. 

(Jaques 1927:328) 

Soos di t dikwels die gebruik is, word kinders na familielede 

gestuur vir hul skoolopleiding30
• 912b is na haar ouer suster 

gestuur. Volgens verwantskapsreels het 'n man 'n baie oop 

verhouding met sy vrou se jonger suster. Dit was ook vroeer die 

gewenste praktyk dat 'n man sy vrou se jonger suster trou as sy 

tweede vrou. 912b se swaer het dan ook telkens by haar aangele 

alhoewel sy nog net in standerd ses was. As 912b se suster nie in 

die huis was nie het die swaer altyd by 912b aangedring op seks. Hy 

het homself selfs aan haar ontbloot. 

912b: 'Die mense sien niks verkeerd met so 'n verhouding nie. 

As ek my suster vertel het hoedat haar man my pla, het sy 

altyd net gelag.' 

Jaques skryf iets wat van toepassing is op bogenoemde geval: 

The younger unmarried sisters of my wife are my 

prospective wives. When they come to our kraal to visit 
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their sister, they sleep in our hut. As one of my 

informants says: 'My namu sleeps behind me,' which means 

that I sleep between her and my wife. If she becomes 

pregnant as result of this intimacy, this will not be 

considered as a very serious matter. My younger 

brothers are also the balamu of my wife's younger 

sisters. These young boys and girls tease one another, 

beat one another with sticks (sometimes severely) for 

fun, and may have sexual intimacy. The persistence of 

this pattern in the Native mind is so great that one of 

the frequent offences for which Church discipline has to 

be applied among converts, is adultery with a younger 

sister of the wife. 

(Jaques 1927:346) 

Dit mag wees dat die bloedskandereel effens verslap het. Vroeer was 

dit taboe vir 'n broer en suster om selfs saam te swem, vir ingeval 

daar dalk iets ontbloot word wat onbetaamlik is. (Sien 2.5.1.5) d912 

was 'n groep van drie persone, waarvan dl2c en 912a volle broer en 

suster was. Dit was verstommend om te sien dat albei ten volle 

ingelig was oor die antler een se sekslewe. Selfs die mees intieme 

seksuele gebeurtenisse word gedeel. Hierdie spesifieke broer en 

suster deel inligting aangaande elke geslagsdaad wat hulle met hul 

maats het, na die tyd met mekaar. Die kwaliteit en detail word 

bespreek. Hulle weet selfs presies wat die antler een se reaksies 

tydens orgasme is. Hulle ken sorgvuldig mekaar se seksuele voor- en 

afkeure. Hulle het ook geen beswaar gehad om hul mees intieme 
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seksuele ervarings, in mekaar se teenwoordigheid, aan die navorser 

te vertel nie. Tog is dit vir hulle 'n gruwelike vulgariteit om net 

te dink dat hulle met mekaar seksuele gemeenskap sal he. 

3.9 Morele beginsels. 

3.9.1 Voorhuwelikse seks. 

Deesdae is dit baie beter as in die ou dae. In die ou dae het die 

mense nie getrou vir liefde nie. Die ou mense het die gebruik dat 

die man in Johannesburg werk en die vrou by die huis bly om die 

kinders op te pas. Hulle het dit nie gedoen ter wille van die geld 

nie, hulle het dit gedoen omdat hulle dit so verkies. Die man en 

vrou wil nie saam lewe nie. (cr912) 

929: 'Ek dink dit is goed dat 'n mens seks het voor die huwelik. 'n 

Mens moet oefen voordat jy jouself in 'n huwelik begewe. Ek 

hoor dat hulle in die ou tyd nie seks voor die huwelik gehad 

het nie. Hulle het dan die volgende manier gebruik. Die 

pasgetroude man en vrou le in die posisie vir seks. Dan word 

daar mieliemeel op die man se rug gegooi. 'n Hoender word dan 

op die man se rug gesit wat die mieliemeel opeet. Op hierdie 

manier is geglo dat die paartjie voortaan alles sal weet van 

seks.' 

Navorser: 'Wat se die kerk van voorhuwelikse seks?' 
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929: 'Die kerk en die vukhomba (inisiasie vir meisies) se dat mens 

nie mag seks he voor die huwelik nie.' 

Navorser: 'Hoekom luister jy nie na hulle nie?' 

929: 'Dit is beter om hulle te ignoreer. Ek moet weet hoe die man 

seksueel is voordat ons trou anders trou ons dalk en is ek 

teleurgesteld in die man. Dit is dan dat dit gebeur dat 'n 

getroude vrou begin rondslaap.' 

Vandag trou die mense vir liefde. Liefde en seks is een ding. Mens 

kan nie iemand liefhe as jy nie ook seks het met horn nie. Deur seks 

raak 'n mens lief vir mekaar. Om te wag met seks tot en met die 

huweliksnag is belaglik. Hoe kan 'n mens 'n sinvolle keuse van 

huweliksmaat maak as mens nie seks het nie? Dit is tog logies dat 

'n sekere paar nie goed sal wees in die bed nie maar daardie selfde 

twee persone sal baie gelukkige seks he met twee antler mense. Dit 

is onmoontlik om 'n huweliksmaat te kies as mens nie weet of julle 

seksueel aanpasbaar is nie. (6912) 

Bogenoemde antwoord kom van persone, wat op 'n relatief jong 

leeftyd, reeds met 'n groot verskeidenheid maats seksueel verkeer 

het. Dit is duidelik dat die seksuele 'n belangrike rol speel in 

die keuse van 'n huweliksmaat. Dit mag selfs wees dat liefde verwar 

word met 'n bevredigende sekslewe en dat toereikende seks die nuwe 

voorvereiste vir huweliksgeluk word. 
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Navorser: 'Wat se die Bybel omtrent seks' 

o"l2c: 

912a: 

'Seks voor die huwelik is verkeerd. As 'n mens net na 'n 

vrou kyk wat mooi is en jy begeer haar dan is dit al 

owerspel.' 

'Ek se dit is beter dat jy dan liewer voluit gaan vir 

daardie mooi vrou, sodat as jy gestraf word, jy ten 

minste gestraf word vir iets wat lekker was.' 

Daar is egter ook die wat meen dat die huidige situasie nie wenslik 

is nie. Die redes vir die meer konserwatiewe benadering is nie 

noodwendig gebou op religieuse gronde nie alhoewel hulle wel 

deeglik op hoogte is van die Bybelse eise ten opsigte van die 

seksuele. By 915 was dit duidelik dat die groep se invloede sterker 

geld as die Bybel. 

915a&b: 'Die ou mense het nie seks gehad voor die huwelik nie. 

Die sisteem van die ou mense is beter as die een van 

vandag. In die ou tyd was jy skoon gewees op jou troudag. 

Vandag sit ons met die probleem dat jy miskien saam met 

jou man se susters op skoal was. Hierdie susters is bewus 

daarvan dat jy ander kerels gehad het op skoal. Dus kan 

hulle jou nou afpers deur dit vir jou man te vertel.' 

Bogenoemde twee meisies idealiseer die ou dae maar is geensins van 

plan om 'n verandering in lewenstyl aan te gaan nie. 915a het reeds 
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met 'n verskeidenheid mans geslagsgemeenskap gehad. 915b het reeds 

op skool 'n buite-egtelike kind gehad en is, ten spyte daarvan dat 

sy getroud is, nog steeds seksueel aktief met van die ander 

mansstudente. 

'n Skoolmeisie (925) is ook van mening dat dit nie goed is om voor 

die huwelik met seks te begin nie. 'As jy swanger raak moet jy die 

skool verlaat en die seun kan lekker net aangaan met die skool. Dit 

is ook nie goed vir 'n mens se skoolwerk nie want mens kan nie goed 

konsentreer as jy met hierdie dinge besig is nie.' 

Navorser: 'Wat moet 'n mens dan doen met al die seksdrange in jou?' 

925: 'Die meisies moet maar net sit maar die mans moet maar na die 

prostitute toe gaan as die begeerte groot is. Deesdae is daar 

baie van hulle.' 

Navorser: 'Wat se die Bybel van voorhuwelikse seks?' 

925: 'Nee ek weet nie of die Bybel iets daarvan se nie.' 

By feitlik al die jongmense was die kennis dat die Bybel 

voorhuwelikse seks afkeur, aanwesig. Die houding was egter dat so 

'n situasie nie haalbaar is nie. Die Bybelse ideaal is mooi maar 

doodgewoon nie prakties realiseerbaar nie. Met 'n tipe gelatenheid 

word daar aan die Bybelse strewe instemming verleen. Dit is nie 'n 

onbillike eis van die Bybel nie. Dit is nou net so jammer dat dit 
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nie uitvoerbaar is nie. By baie min mense blyk die Bybelse eis 'n 

ergenis te veroorsaak. Daar is ook nie 'n opstandige rebelsheid 

waar te neem ten opsigte van die Bybelse bepaling nie. Dit word net 

gelate ge1gnoreer. 

3.9.2 Oordadige seks. 

Navorser: 'Wat is 'n dlakuta?' 

014: 'Dit is meisies wat baie kerels het op een slag. Die mans hou 

glad nie van hierdie meisies nie. Behalwe as jy drank is en jy 

soek net 'n meisie vir die een aand, dan sal jy na 'n dlakuta 

gaan. As jy nugter is, nooit nie, want hierdie meisies kan 

geslagsiektes oordra. Jou vriende sal jou spot as hulle weet 

dat jy by so 'n vrou was.' 

Navorser: 'Hoe ken mens 'n dlakuta uit?' 

014: 'Hulle beweeg in groepe saam en lag altyd hardop. Party van 

hierdie meisies is baie mooi. Hulle is ook baie keer in die 

geselskap van mans. Hulle het vergrote vaginas.' 

Dit is moeilik om te bepaal presies wanneer 'n persoon kwalifiseer 

as 'n dlakuta. Di t blyk dat die oorgrote meerderheid van al le 

jongmense gereeld seks het. Dit wil ook voorkom dat die meeste 

j ongmense met hul troudag al reeds seks gehad het met 'n groat 

aantal persone. Dit is ook bekend dat baie persone meer as een 
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kerel/nooi op 'n slag aanhou. Al bogenoemde maak egter nie van 'n 

persoon 'n dlakuta nie. Die volgende redes skyn aanleiding te gee 

tot die etikettering van 'n dlakuta: 

-'n Dlakuta is gewoonlik 'n meisie wat op een dag met meer as 

een persoon geslagsgemeenskap het. 

-Die belangrikste eienskap van 'n dlakuta blyk egter te wees 

dat sy geslagsgemeenskap toelaat sender dat daar 'n behoorlike 

liefdesvoorstel (gangisa) aan haar gemaak is. Sy staan dus nie 

in 'n vaste verhouding met die man nie. Met ander woorde die 

sogenaamde 'one night stand'. 

Die volgende gegewens word beskou as 'n afgryslike seksuele 

vergryp: 

912b: 

dl2c: 

'Ons weet van 'n meisie hier in die koshuis wat in haar 

kamer besig was met 'n man. Hulle kom roep haar toe en se 

dat daar 'n ander man op haar wag. Sy het haarself gaan 

bad in Dettol en toe na die ander man toe gegaan.' 

'Die ding dat sy in Dettol gaan bad, het sielkundige 

redes. Mens sal dink dat sy 'n bad neem sodat die tweede 

man nie die eerste man kan ruik nie maar ek se dit is 

sielkundig. Dit is 'n soort sielkundige reiniging. Ook 

die getroude vroue wat hier by die kollege is neem 'n 

Dettol-bad voordat hulle huistoe gaan.' 

Mans kan ook geklassifiseer word as seksueel oordadiges. Van so 'n 
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man word gese: u rhandza xikete (hy hou van 'n rok). (cr13} 

Die mees moreel onregverdigbare gevolg van oordadige seksualiteit 

is dat: 

-die meisie kan swanger raak en dus nie sal weet wie die pa is 

nie. 

-die meisie versprei geslagsiektes. (915) 

3.9.3 Sekere Christene. 

Hierdie opskrif verwys na 'sekere Christene' oftewel 'sommige 

Christene' omdat dit die wyse is waarop die informante na hierdie 

persone verwys. Die ander persone met wie onderhoude gevoer is vir 

die doel van hierdie hoofstuk, beskou hulself deur die bank as 

Christene. Daar is egter net 'n verskil in standpunt tussen die 

'gewone Christene' en 'sekere Christene'. Dit sal duidelik word uit 

dit wat volg dat dit 'n karakteristieke kenmerk by 'sommige 

Christene' is om 'n eng kuisheidsideaal voor te staan. Dit is juis 

hierdie strewe na fatsoenlikheid van 'sekere Christene' wat hier 

ter sprake is. 

Die volgende onderhoud is met 'n skoolseun gevoer: 

Navorser: 'Wat dink jy van hierdie jola-verhoudings' 

dl9: 'Ek dink nie dit is goed dat 'n mens seks moet he voor die 

huwelik nie. Die Bybel se dit is verkeerd. Ook kan 'n mens van 
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die seksueel oordraagbare siektes opdoen. Dit is ook nie 'n 

goeie voorbeeld wat gestel word aan die jonger boeties en 

sussies nie.' 

Navorser: 'Wat se die Bybel oor seks?' 

dl9: 'Die Bybel se dit is bedoel vir na die huwelik. Ek weet nie 

waar dit staan in die Bybel nie maar ek weet dit is daar.' 

Navorser: 'Mag daar enige fisiese kontak wees voor die huwelik?' 

dl9: 'Mens kan hande vashou maar as jy eers begin soen, sal jy nie 

die drange kan beheer nie.' 

Navorser: 'Weet jy van mense wat so 'n verhouding het soos die een 

wat jy hier beskryf?' 

dl9: 'Ja ek weet van sulke mense. Ek ken hulle nie self nie maar ek 

het al van hulle gehoor. Daar was een so 'n persoon op die 

T.V. Maar miskien het hierdie ouens ook maar nooiens.' 

Navorser: 'Christene mag met ander woorde nie 'n kerel of nooi he 

nie. Hoe sal hulle ooit getroud kom?' 

dl9: 'Hulle mag wel in 'n "courtship"-verhouding staan.' 

(Bedoelende 'n verhouding wat gerig is op 'n huwelik.) 
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Die volgende meisie (924) het 'n. buite-egtelike kind gehad in 

matriek. Sy is van standpunt dat jongmense wel in 'n verhouding mag 

staan. Hulle mag egter geen fisiese kontak he nie, nie eens hande 

vashou of soen nie. Die geringste fisiese kontak sal aanleiding gee 

tot seks. Die verhouding moet daaruit bestaan dat die twee 

geliefdes saam Bybel lees. As seksdrange 'n probleem raak vir die 

paartjie moet hulle na die predikant of ouderling gaan sodat daar 

vir hulle gebid kan word. Volgens haar is voorhuwelikse seks een 

van die grootste sondes wat gepleeg kan word. As daar nie 

swangerskap op volg nie is die sonde egter kleiner as wanneer daar 

wel swangerskap op volg. (924) 

Navorser: 'Wat se die Bybel omtrent seks?' 

924: 'Die Bybel se dat mens geen seks voor die huwelik mag he nie. 

In 1 Korintiers erens staan daar dat 'n jongman nie na 'n 

jongmeisie mag gaan en vir haar se "Ek is lief vir jou" nie. 

Ook die tiende gebod se: "Unga tshuki u navela varikwenu"(Jy 

mag nie jou naaste begeer nie. Die aanhaling wat sy maak, is 

natuurlik nie korrek nie. In die Tsonga Bybel staan dat jy nie 

jou naaste se goed mag begeer nie. Die tiende gebod het heel 

moontlik vir haar die seksuele konnotasie weens die woord 

navela wat daarin voorkom. Die woord navela word meer dikwels 

gebruik in die sin van seksuele begeerte.) Ook in Matteus 5 

staan daar dat as 'n man net na 'n vrou kyk, hy reeds owerspel 

gepleeg het.' 
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Navorser: 'Wie gee die seksdrang in die mens?' 

924: 'Voor die huwelik is die seksdrang satan se werk, na die 

huwelik is dit God se werk.' 

Die volgende gesprek is gevoer met twee uitgesoekte Christene 

(c:r920}. Daar is pertinent gesoek na twee persone wat daarvoor 

bekend is dat hulle nie voorhuwelikse seks goedkeur nie. Hulle 

standpunt was dus vooraf bekend aan die navorser. 

920a: 'Het julle Witmense nooiens en kerels voor julle 

huwelik?' 

Navorser: 'Ja ons begin gewoonlik op ho~rskool met die ding van 

nooiens en kerels. Ek het my ouers vertel as ek verlief 

is op 'n meisie. Ek het die meisie gevat na 'n fliek toe 

of gaan stap en hande vasgehou. Meestal het ons by mekaar 

se ouerhuise gekuier.' (Hierdie antwoord was doelbewus 

daarop gemik om d920 te skok.) 

920a: 

d20b: 

'Wat!? En jy noem jouself 'n Christen. Dit is heeltemal 

teen die Woord van God.' 

'In 1 Tessalonisense 5:22 staan daar dat 'n mens moet 

oppas vir die bose.' 

Navorser: 'So jy se dit is boos om 'n nooi te he?' 
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o20b: 'Dit is nie net boos nie dit is satanies.' 

Navorser: 'So die seksuele begeerte kom van die duiwel af?' 

o20b: 'Alle mense het 'n seksdrang. Ek dink God het die mens so 

gemaak. Maar as 'n mens 'n probleem het met jou seksdrang 

moet 'n mens vir God vra om jou daarvan te verlos.' 

Navorser: 'Ek het nie gese dat ek seks gehad het met my nooi nie. 

920a: 

Ek het net gese dat ons soms aan mekaar gevat het.' 

'Dit maak geen verskil nie want om aan mekaar te vat, lei 

tot seks. Di t is ook nie goed vir 'n Christen se 

getuienis om in die openbaar hande vas te hou nie31
.' 

Navorser: 'Hoe kan 'n mens dan ooit 'n man of vrou ontmoet om mee 

te trou as jy nooit 'n nooi of 'n kerel mag he nie?' 

920a: 'Christene se verhouding is anders as die gewone jola-

verhouding, 

verhouding' 

dit is 'n "husband-and-wife-to-be" 

Navorser: 'Wat is al die stappe wat 'n Christen moet neem as hy met 

'n vrou wil trou.' 

920a: 'Eers is daar die tydperk van hofmakery. Verkieslik nie 

korter as 'n jaar nie. Dan raak die paartjie verloof. Dit 
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gebeur in die vorm van 'n erediens in die kerk. Die 

paartjie word aan die kerkmense voorgestel sodat hulle 

sal bewus wees van die paartjie se intensies.' 

Navorser: 'Kry die meisie 'n ring by verlowing?' 

920a: 'Nee sy kry nie iets nie. Die volgende stap is om lovola 

te betaal. Daarna gaan die paartjie na die magistraat om 

te trou.' 

Navorser: 'Mag hulle nou saamslaap?' 

920a: 'Nee nog nie. Hulle moet eers in die kerk trou voordat 

die huwelik finaal voltrek is en die paartjie mag 

saamslaap. ' 

Christene word dikwels gespot omdat hulle gekant is teen seks. Daar 

word vir die Christene gese dat hulle bloed na hulle koppe sal gaan 

en dat hulle sal mal word omdat hulle nie seks het nie. Hierdie 

Christene {0920) is bewus daarvan dat die ander mense wat wel seks 

het, feitlik deurgaans lidmate van 'n kerk is. 'Hulle is nie gered 

nie anders sou hulle nie seks voor die huwelik gehad het nie. ' 

{0920) 920a is 'n kamermaat van 915b. 915b: 'Ek dink 920a slaap 

saam met haar kerel oor naweke as ek nie in die koshuis is nie.' 
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Bybeltekste wat aangehaal word deur die Christene ter stawing van 

die kuisheidsbeginsel is die volgende: 1 Korintiers 16:18, 

Galasiers 5:19 (d920) 
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EINDNOTAS - HOOFSTUK 3. 

1. Children as soon as their powers of observation develop, enjoy 
aping their parents. They go out to play houses. Some become 
children while others are regarded as parents .... Sexual intercourse 
sometimes takes place when those who are children of the "play 
family" are told to go and fetch water and wood. If they are found 
by old people indulging in sexual activity they are punished. They 
are never stopped of making "play homes".' (Longmore 1959:38) 

Onder die Kgatla het Schapera bevind: 'From the time when they are 
about seven or eight years old they begin to acquire sexual 
experience. The small boys and girls who play about together in the 
villages have a game called mantlwane. In this they build miniature 
huts of branches and leaves, and mimic the life of their parents. 
They pair off in couples as "husband" and "wife", and most of their 
play lies in dancing and singing, eating together, and celebrating 
mock "marriages''· Frequently enough, however, the game takes on a 
definitely sexual character. . . . This is all part of doing as 
their parents do, for the young children sleep in the same huts as 
their parents, and therefore have ample opportunity of spying upon 
their embraces.' (Schapera 1933:68) 

2. 'A schoolgirl of twelve fell in love with her school teacher. 
She was most certainly deflowered by the teacher at an age before 
her monthly periods had begun. I found a number of cases of 
schoolgirls being seduced by their teachers and by married men, 
often neighbours.' (Longmore 1959:175) 

3. Dit blyk dat die afwesigheid van enige fisiese gevegte tussen 
verliefdes hoofsaaklik ten opsigte van die kollege opset geld. 
Longmore (1959:37) het die teendeel bevind in die 'township': 
'There is a considerable amount of sexual jealousy among young 
people in the township, and serious assaults may occur as a 
result.' Sy vertel van 'n fisiese geveg tussen twee meisies wat sy 
self meegemaak het: 'Both girls were under sixteen years of age at 
the time of the incident, and the individual over whom they fought 
was an adult male who had completed his teachers' training course 
five years previously. The interesting feature of this affair is 
the reaction of the parents: instead of reprimanding their children 
for fighting over the affair, they themselves were prepared to take 
up arms.' 

4. Longmore (1959:31) het in die stedelike gebiede gevind: 'Most 
men preferred plumpish women for sexual intercourse but preferred 
to marry slender women, saying that a fat woman is "only good for 
the blankets, but seldom for hard work!"' 

5. Schapera {1940:46) het by die Kgatla gevind: 'Individual 
preferences naturally vary, but the generally admired type is a 
light-skinned girl of somewhat heavy build, with prominent breasts 
and large, firm buttocks. The buttocks, especially, have a powerful 
erotic appeal, and evoke many compliments, while much of the love 
play before coitus consists in caressing them. Girls with slim 
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backsides are seldom considered attractive; they are disparagingly 
said to have "the body of boys". Less interest is shown in facial 
beauty than in bodily proportions, ... ' 

6. By die Venda het Van Warmelo (1948:277) waargeneem dat: 'It is 
maintained that no woman is so ugly or unattractive that it would 
be impossible for her to gratify her desires in the natural way. 
Women help one another and conspire against their husbands to find 
paramours for the most unsightly creatures and there appears to be 
no great difficulty about it.' 

7. 'Sex play without penetration practised commonly by some of the 
black tribes in Africa.' (Kau 1989:14) 

8. 'Negro women rarely kiss. The Chewa and Thonga[sic] show the 
greatest distaste for kissing. On first seeing Europeans kiss, they 
laugh: "Look! They are eating each other's filthy saliva!"' (De 
Rachewiltz 1964:230) 

9. In die Molopo omgewing van die voormalige Bophuthatswana het Kau 
(1989:9) bevind: 'Mothers were found to lack the skill to impart 
sex education to their daughters. Instead, negative threats such as 
"stay away from boys for they will bring shame on you" were found 
to be commonly used by mothers to their teenage daughters.' 

10. Rip & Schmidt (1977:34) het in 'n studie oor ongehude 
swangerskappe by Swartvroue bevind dat: 'Evidence of the breakdown 
of parental control is to be found in the fact that although the 
greater majority of the mothers of illegitimate children were 
forbidden to go out alone with men or go out alone at night or 
receive men at home, they all became pregnant.' 

11. 'Parents begin to notice that the girl is in love .... They 
notice that there is a regular whistle that calls her out at night 
and that she is regardless of discipline. They may remark that Dora 
has tasted the "King's food", meaning that she has had sexual 
intercourse. It is believed that once a girl tastes the "King's 
food" she becomes wild and out of control.' (Longmore 1959: 25) 

12. Magwentshu het navorsing gedoen in Soweto ho~rskole. In 'n 
vraag om die vlak van ingeligtheid te toets ten opsigte van 
verskillende aspekte van seks het sy die volgende vraag gestel: 
'Indicate from whom you first obtained information about the 
following topics' (Magwentshu 1990:4) By masturbasie het 43% van 
die jongmense geantwoord dat hulle nooit enige inligting 
daaromtrent ontvang het nie. Masturbasie is ook die aspek van seks 
waaroor die jongmense die minste weet. 

'n Ander vraag is gevra om vas te stel watter metodes gebruik word 
as 'n uitlaatklep vir die seksuele behoeftes van die jongmense. 
(Magwentshu 1990:7) 54% het geantwoord dat die masturbasie-metode 
aan hulle onbekend is. Slegs 8% het geantwoord dat hulle 
masturbasie as uitlaatklep gebruik. Orale seks was die enigste 
metode van seksuele verligting wat minder gebruik is as 

195 



masturbasie. 

13. 'Many women told me that they disliked contraceptives and would 
prefer to have babies rather than use them. They knew of such 
contraceptives as pessaries, syringe, French letters, gynomics 
etc., but refused to use them. One man told me that he lost a girl 
friend because he told her that he would use contraceptives during 
the sex act. A nurse stated that she objected to her husband using 
them and suggested that he use coitus interruptus. Among 
"professional" woman, such as teachers and nurses, the percentage 
of pregnancies before marriage is just as high as among "ordinary" 
women, so it would seem that contraceptives are very little used.' 
(Longmore 1959:135) 

14. ' A girl's sexual organs are associated with the cattle that 
will be paid out to her father by her prospective husband. Her 
existence means wealth to her father and a filled house for her 
husband. She may be severely punished if she does not sit 
"properly", especially when she has been repeatedly cautioned about 
improper ways of sitting. Old woman may, when finding a girl 
sitting improperly, take a burning piece of firewood and push it 
into her private parts, to teach her not to open her thighs.' 
(Longmore 1959:38) 

Ten opsigte van die Venda skryf Van Warmelo (1948:270): 'A female 
does not allow any man, not even a doctor, husband or paramour, to 
see her pudenda, often not even her own mother.' 

15. By die Kgatla het Schapera (1940:47) dieselfde gevind: '···a 
girl will never allow a boy to see her naked genitals, even when 
they are sleeping together, ... 'Sien ook Schapera (1940:191). 

16. Laubscher {1937:261) het in 'n vraelys aan negentien magistrate 
'n vraag gevra na die voorkoms van 'Voyeurs (Peeping Toms, who 
satisfy sexual desires by contemplation of naked women).'; onder 
die plattelandse Xhosa gemeenskap. Een magistraat het geantwoord: 
'Found only amongst natives in European employment.' Die ander 
agtien het almal geantwoord dat dit onbekende gedrag is. 

17. 'The vagina of a negress is generally narrower than a European 
woman's but deeper: six inches instead of four inches, and is 
"promingent"; i.e. the longer perineum and higher orifice ensure a 
forward emission of urine, so that a woman can urinate standing up 
like a man. In lower Togo, one often sees women gathering in the 
street on their way to market who will urinate while they stand 
chatting with one another.' (De Rachewiltz 1964:120) 

18. Ten opsigte van die Afrika-vrou in die algemeen is daar in 
'Documents on Medical Anthropology' aangeteken: 'After she has 
borne her first child all is changed. The beauty of the breast, and 
of the body in general, quickly fades. The breasts become 
elongated, and hangs down like the udder of a she-goat, to which 
indeed it bears a certain resemblance.' (Carrington [1898) 1972:8) 
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19. 'Eileen Krige says that a Zulu girl is "proud to display her 
body as proof of her moral uprightness .... A virgin's body is her 
pride; her exposed body on these occasions declares her innocence 
and purity." ... firm buttocks, thighs and breasts are taken as a 
sign of virginity.' (Southall 1974:369) 

20. 'The general fear and shame of nudity which now grips most of 
Africa is one of the many equivocal gifts of European influence, 
taken up avidly by the recipient just when the donor is in the 
process of discarding it.' (Southall 1974:369) Sy se verder dat die 
geleerde Afrika mens van die stad, nie gesteur word deur die naakte 
borste wat hy in die platteland teekom nie. 'It is with respect to 
foreigners that shame comes in, ... '(Southall 1974:371) 

21. Mbiti (1973:35) gee sy verklaring vir die ontstaan van 
homoseksualisme: 'Modern life, however, increasingly puts people of 
the same sex together for long periods, for example, in separate 
boarding schools for boys and girls, some colleges, prisons, 
certain occupations like the army, navy or mining. This long 
exposure of a person to those of the same sex, leads to homosexual 
development in certain individuals, although the problem is much 
worse in Asia, Europe and America than it is in Africa.' 

22. Laubscher (1937:258) het 'n vraelys aan negentien magistrate 
uitgestuur om te verneem na die voorkoms van homoseksualisme onder 
die plattelandse Xhosa. Al negentien antwoorde het bevestig dat 
homoseksualisme onbekend en totaal afwesig is. 

23. Minturn, Grosse en Haider (1969:308) het die seksuele gewoontes 
van 'n groot aantal kulture op 'n kwantitatiewe skaal met mekaar 
vergelyk. Ten opsigte van homoseksualisme het hulle bevind: 
'Societies in which homosexuality is a relatively accepted form of 
behavior[sic) for men have a higher incidence of homosexuality than 
do societies in which such behavior[sic) is condemned. In assessing 
the validity of this correlation one should not dismiss the 
possibility that reports of homosexual behavior[sic] to field 
investigators are likely to be infrequent in societies where such 
behavior[sic] is condemned.' 

Die saak kan natuurlik ook andersom werk. Kulture waar 'n groot 
aantal homoseksualiste voorkom, daar is homoseksualisme ook meer 
aanvaarbaar. Minturn, Grosse en Haider se skaal kan nie aantoon 
watter veronderstelling, eersgenoemde of laasgenoemde, korrek is 
nie. 

24. Esterhuyse (1980:44) haal vir Paul Gebhard aan, 'n navorser by 
die Kinsey-instituut vir Seksuele Navorsing in die VSA. Gebhard se 
navorsing het bevind dat: ' ••. alles wat heteroseksualiteit 
ontmoedig, in werklikheid homoseksualiteit bevorder.' 

25. 'There could be no doubt that many women in the townships were 
severely handled by their husbands .•.. should a man discover that 
his wife has dealings with other men then he is sure to beat her; 
on the other hand, if the husband has dealings with other women and 
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the wife complains, she is also beaten, .... ' (Longmore 1959:117) 

26. 'While, in fact, most marriages are monogamous they are not 
necessarily monogamous in intention. Monogamy exists in name only, 
for few women seemed to expect sexual exclusiveness from their 
husbands, although they might remonstrate and quarrel with them 
about such matters. Wives themselves are all too frequently guilty 
of clandestine prostitution, ... ' (Longmore 1959:117) 

27. 'The most unhappy families are those of enlightened, educated 
Africans in which a man's profession takes up all his time .... His 
favourite mistress bestows on him the greatest happiness; his wife 
at home is a tool to provide him with food, clean clothing and a 
bed .... The wives of educated African men in urban areas often lead 
miserable lives.' (Longmore 1959:122) 

28. 'Urban men were unanimous in claiming that if ever a custom was 
sane in principle and harmonious in practice that custom was 
polygyny .... Men informants maintained that a man married to only 
one wife according to the European custom is never true to her. He 
goes elsewhere to satisfy his sexual needs, especially when his 
wife is pregnant.' (Longmore 1959:82) 

29. Longmore (1959:138) moet ondersteun word as sy se dat: ' ... the 
line between prostitution, concubinage and marriage is so difficult 
to draw, it is impossible to assess with any degree of accuracy the 
incidence of prostitution in the township.' 

Die volgende persone meld almal dat prostitusie onbekend is aan 
tradisionele Afrika en dat dit 'n verskynsel is wat saam met die 
Blankes gekom het. 

De Rachewiltz (1964:279) 
Mbiti (1973:215) 
Ellis (1946:151) 

30. Longmore (1959:133) noem een van die redes waarom kinders van 
die huis weggestuur word. 'Urban Africans are very against incest 
and warn women who have grown-up illegitimate daughters not to take 
these daughters to live with them when they take up with other men, 
as these men will want the daughters as well as the mother and 
trouble will result. such daughters should be left with their 
grandmothers.' 

31. 'According to African opinion, if a young man takes out his 
girl friend, he should not stroll with her when he sees elderly 
people approaching. The old people expect the lovers to part until 
they are out of sight.' (Longmore 1959:25) 
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HOOFSTUK 4. 

4. TRADISIONELE MORALITEIT. 

In hierdie hoofstuk word daar in bree trekke gekyk na die 

moraliteit wat voortspruit vanuit die tradisionele Afrikareligie. 

Hierdie hoof stuk is nie geskryf om te probeer bepaal presies wat 

die etiese dryfvere tans vir die Tsonga is nie. Die doel is eerder 

om die etiese erfenis te probeer bepaal wat moontlik 'n invloed 

uitoefen op die huidige moraliteit. Die gegewens wat bespreek word, 

is meer algemeen van aard en nie toegespits op die Tsonga alleenlik 

nie alhoewel alle gegewens wat bespreek word heel moontlik ook van 

toepassing is op die Tsonga. In hierdie hoofstuk word daar met 

ander woorde gekyk na 'n etiese stelsel wat hoogs waarskynlik ook 

die stelsel is wat die Tsonga geerf het ui t hul tradisionele 

religie. 

Die term 'religie' verwys na die mens se verhouding met 

bonatuurlike wesens. Die term 'moraliteit' verwys na die verhouding 

tussen mense onderling. (Pretorius, Odendaal, Robinson & Van der 

Merwe 1987:123) Die term 'etiek' hang nou saam met die moraliteit 

in die sin dat daar gevra word na die reg en verkeerd van die 

intermenslike verhoudings, maar word in 'n meer reflektiewe sin 

gebruik. (Oosthuizen 1971:41) Religie en moraliteit is egter nie 

twee afsonderlike entiteite nie maar staan in noue verband tot 

mekaar. Die religie be1nvloed die moraliteit tot 'n groot mate. 

(Pretorius et al 1987:123) 'Wanneer rituele prohibisies poog om die 
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regte verhouding tussen die bonatuurlike wereld en die mens te 

skep, word moraliteit 'n besondere aspek van die religie. Religie 

en moraliteit hoort bymekaar. In die geval van sulke prohibisies is 

religie essensieel moreel en die morele religieus.' (Oosthuizen 

1971:49) 

Bosch (1974:76) tref die onderskeid tussen fisiese kwaad en morele 

kwaad. Onder fisiese kwaad word dan verstaan dinge soos 

natuurrampe, menslike ellende, teespoed en siekte. Die soeke na die 

teologiese antwoord op bogenoemde fisiese kwaad word genoem die 

teodiseevraagstuk. Hierdie hoofstuk sal egter net konsentreer op 

die morele kwaad alhoewel die morele en f isiese kwaad nie werklik 

geskei kan word nie. In Afrika word daar 'n noue verband gesien 

tussen die twee vorme van kwaad. Heel dikwels lei die morele kwaad 

tot die fisiese kwaad. Daar sal dus nie in hierdie studie voorgegee 

wil word dat dit twee afsonderlike verskynsels is nie maar slegs 

dat die fokus, vir die doel van hierdie studie, op die morele kwaad 

sal val. 

Talle van die vroeere navorsers het van die standpunt af uitgegaan 

dat die volke van Afrika a-morele wesens is. Tans word dit ten 

sterkste verwerp. Vroeere navorsers het natuurlik die Christelike 

godsdiens as norm geneem vir die bepaling van morele waardes. 

Handelinge wat in ooreenstemming is met die bepalings en gebruike 

van 'n bepaalde samelewing kan nie in terme van daardie samelewing 

se norme, as immoreel beskou word nie. 
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4.1 Sande. 

4.1.1 Ontstaan van sonde. 

Die tradisionele Afrikareligie glo nie daarin dat 'n persoon 'in 

sonde ontvang en gebore' word nie. Daar is dus nie 'n Adam en Eva 

verhaal wat betekenis kan gee aan 'n begrip soos 'erfsonde' nie. 

'According to them sin has a more accidental character.' (Pretorius 

et al 1987:130) 

Sande word nie gesien as 'n interne toestand van besmetting wat die 

mens in hom ronddra en daarom ewiglik voor God skuldig staan nie. 

Sande het 'n meer eksterne karakter en is gesetel in toevallige 

dade. 'Sin is also regarded as something unclean which does not 

originate in the heart of a person but comes from the 

outside.'(Pretorius et al 1987:130) 

Mbiti (1969:204) noem dat sekere gemeenskappe in Afrika 'n 

dualistiese verklaring het vir die goeie en slegte magte in die 

wereld. Die goeie kom van God en die slegte kom van bose magte. 

'··· a kind of duel exists, between good and evil forces in the 

world.' (Mbiti 1969:204) Hierdie stelling van Mbiti word egter nie 

ondersteun deur Bosch nie. 

In Afrika kunnen verschillende oorzaken voor specif ieke 

rampen en tegenslagen genoemd worden: een heks of 

tovenaar, de voorvaders, half-menselijke wezens zoals 

Tikoloshe geesten of spoken ... enz. Toch herleiden 
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al deze bewerkers van onheil hun macht in laatste 

instantie tot het Opperwezen self. Alles, het goede en 

het kwade, komt uiteindelijk van hem, zo luiden de 

getuigenissen uit alle hoeken van dit continent. Placide 

Tempels is dan ook juist als hij verklaart: ' ... it seems 

to me necessary to reject as foreign to Bantu philosophy 

the dualism of good and evil as two forces.' 

(Bosch 1974:66) 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat daar talle agente van die bose 

bestaan in Afrika. Dit word aanvaar dat die vraag na die oorsprong 

van die sonde in Afrika nie 'n definitiewe antwoord het nie. Wat 

wel waar is, is dat die oorsprong van die sonde buite die mens le. 

Op dieselfde wyse waarop sekere Christene die oorsprong van sonde 

by Satan soek. 'Satan is, streng gesproken, niet de oorzaak of bron 

van de zonde, maar de verleider. Als we de zonden uit de Satan 

zouden verklaren, vervallen we in dezelfde fout als traditioneel 

Afrika, want dan hebben we weer een verontskuldiging voor onze 

wandaden.' (Bosch 1974:81) 

4.1.2 Kommunale welsyn. 

Volgens Pretorius staan die morele beginsels van die tradisionele 

Afrikareligie op twee hoekstene waarvan die een is: ' ... a 

harmonious social life, the exclusion of quarrelling and 

animosities and the desire to co-operate with others and to promote 

healthy mutual relationships; in short, good inter-personal 
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relationships.' (Pretorius et al 1987:124) 

Een van die eerste beginsels is om die ander persoon se posisie te 

respekteer en te eer. Hier word veral gedink aan kinders se optrede 

teenoor ouers, vrouens se optrede teenoor mans, mense se optrede 

teenoor die stamhoof. 'In human relationships there is emphasis on 

the concept of hierarchy based partly on age and partly on status. 

In practice this amounts to a ladder ranging from God to the 

youngest child.' (Mbiti 1969:205) Dit is betekenisvol dat die 

opperwese ook ingereken word by die sosiale hierargie. Om die 

opperwese se indirekte invloed op die etiek uit te wys, kan die 

volgende denkbeeldige situasie geskets word. 'n Persoon word 

onregverdiglik gestraf deur die stamhoof. Die persoon sal die straf 

verduur met die gerusstellende wete dat die stamhoof nie die 

hoogste punt in die hierargie inneem nie. Die stamhoof staan op sy 

beurt weer onder die oordeel van die opperwese en mag dalk 

dieselfde behandeling vanuit daardie oord ontvang. 

Human society, in its clan or political organisation, is 

in fact likewise ordered in accordance with the 

principles of living forces, of their growth, their 

interaction and their hierarchy. This social order may be 

founded only on the ontological order, and a political 

set-up which conflicted with this principle could never 

be received as consonant with the Bantu mind. It would be 

well to keep in mind the insurmountable difficulties 

aroused whenever an European authority, actuated by the 
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best intentions but failing to understand the reality of 

Bantu ethics and Bantu law, has attempted to impress a 

political set-up that has violated the ontological order 

of the Bantu hierarchy. 

(Tempels 1959:123) 

Die swaar klem op die kommunale welsyn lei tot 'n ander 

persoonlikheidstipe as die waarna die meeste Westerlinge streef. 

Wat die meeste waardeer word in Afrika is vriendelikheid (al is dit 

nie eg nie), beskeidenheid, buigsaamheid, respek vir gesag, 

ruimhartigheid en mededeelsaamheid. Die Westerling neig om meer 

waardering te he vir eerlikheid, integriteit, beslistheid, ambisie, 

deursettingsvermoe en vooruitstrewendheid. (Van Rooy 1978:10) 

'Right conduct is relative always to the human situation and 

morality is oriented not from any absolute standards of honesty or 

truth but from the social good in each situation. Conduct that 

promotes smooth relationships, that upholds the social structure, 

is good; conduct that runs counter to smooth social relationships 

is bad.' (Krige & Krige 1954:78) 

In die toepassing van bogenoemde moraliteit sal dit meebring dat 'n 

persoon nie altyd sy ware mening weergee aan ander nie maar eerder 

se wat hy vermoed die ander persoon graag wil hoar. Dit is beter om 

die waarheid te verdoesel en 'n leuen te vertel ten einde die 

harmonie te handhaaf, as om altyd die waarheid te praat. Krige & 

Krige (1954:78) het dit so toegepas: 'It took us a long time to 

discover that the right way to deal with incessant begging was not 
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to refuse however politely, but to say "I have none" or "It is not 

mine to give". The polite lie even if palpable is better calculated 

to maintain smooth relationships than strict adherence to truth. 

Truth is not good in itself nor is a lie always evil.' 

Parental protection and care are given not by virtue of 

the morality or conduct of their children; it is one of 

the imperatives of the kinship bond. A parent loves his 

wayward, bad son as much as, if not more than, his well

behaved, virtuous children. It is only a bad personal 

relationship between parent and child or neglect of 

filial duty that could cause a parent to withhold his 

protection. 

(Krige & Krige 1954:80) 

Hierdie klem op gemeenskapsbelang in Afrika is een van die sterk 

punte van Afrika maar tegelyk ook een van die swakhede. 

Within this tightly knit corporate society where personal 

relationships are so intense and so wide, one finds 

perhaps one of the most paradoxical areas of African 

life. This corporate type of life makes every member of 

the community dangerously naked in the sight of other 

members. It is paradoxically the centre of love and 

hatred, of friendship and enmity, of trust and suspicion, 

of joy and sorrow, of generous tenderness and bitter 

jealousies. 

(Mbiti 1969:209) 
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Die rede, of die moontlike gevolg van hierdie paradoks, is dat daar 

'n sondebok gesoek word vir elke ellende wat die mens ervaar. 

Natuurlike sowel as misterieuse oorsake word vir elke ellende 

geblameer. Mense skep sondebokke om die verdriet te verlig. Hoe 

nader die gemeenskap aan mekaar is hoe meer sondebokke word gesoek. 

(Mbiti 1969:209) Die feit dat die verhouding tussen mense nie altyd 

na wense is nie neem egter nie weg aan die belang van die 

gemeenskap in die bepaling van morele gedrag nie. Deurgaans bly 'n 

simbiotiese verhouding die ideaal. 

'n Duidelike illustrasie van die belang van harmonieuse medemens 

verhoudinge is sigbaar in die tradisionele hof. In kontras tot die 

Westerse howe word die klem nie geplaas op vergelding of straf vir 

'n oortreding nie, maar op versoening. Die funksie van die hof is 

om medemens verhoudinge te herstel. (Pretorius et al 

1987:125) (Krige & Krige 1954:77) 

Sommige beweer dat die direkte gemeenskap die enigste persone is 

teen wie moreel opgetree behoort te word. Reels en regulasies wat 

dus vir die onmiddellike omgewing geld, geld nie noodwendig ten 

opsigte van ander mense nie. ' ... charity not only begins at home, 

but may almost be said to end there.' (Shropshire 1938:364) 'They 

are tribal not universal, local not general.' (Shropshire 1938:365) 

Die Bybelse term; 'naaste', word in Afrika letterlik uitgeleef as 

die mense naaste aan jou. Van Rooy het ook bevind dat die morele 

verpligtinge slegs geld vir die nabye groep: ' ••. this unity is 

limited to what may be called "the ingroup", the family and in a 
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modified sense the tribe. Murder, theft, black magic and enmity are 

seen as sin only when directed against members of the "ingroup".' 

(Van Rooy 1978:33) 'Sedelike kode in die Bantoe se tradisionele 

samelewing, anders as in die Christelik-Westerse samelewing, is nie 

gerig op universele waardes wat potensieel vir die hele mensdom 

geld nie.' (De Jager 1964:230) 

4.1.3 Verband met opperwese. 

Die swaar klem wat geplaas word op die gemeenskapsgeluk bring mee 

dat die moraliteit van Afrika nie soseer gebaseer word op beginsels 

uitgaande van die opperwese nie. Die opperwese is ver verwyder van 

die alledaagse lewe en bemoei horn nie met die mens se aktiwiteite 

nie. Hy straf nie die mense se oortredings nie en beloon nie die 

wat goed doen nie. (Pretorius et al 1987:128) (Bosch 1974:67) 

'Social regulations of a moral nature are directed towards the 

immediate contact between individuals, between man and the living

dead and the spirits. Therefore, these regulations are on the man

ta-man level, rather than the God-to-man plane of morality.' (Mbiti 

1969:213-214) 

Die opperwese word ook selde aanbid. Sommige meen dat die opperwese 

hom nie steur aan die mense nie, hoekom sal die mense hul steur aan 

horn? Sommige beweer selfs dat die opperwese vriendelik en gaaf is, 

daarom is di t nie nodig om die opperwese te aanbid nie. Die 

opperwese word slegs aanbid as hy gevaar inhou vir die mens. 

(Shropshire 1938:353) 
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Die opperwese kan goed wees vir die mense of kan kwaad doen aan die 

mense. Dit is nie twee verskyningsvorme van die opperwese nie maar 

is twee aspekte van dieselfde wese. 'Steeds vinden we dat de 

transcendente verre God beschouwd wordt als "goed", maar de 

immanente God van nabij als "slecht" en "gevaarlik".' {Bosch 

1974: 67) Hiervolgens is die transendensie van die tradisionele 

opperwese dus 'n bate vir die mense. 

Volgens talryke mythen in Afrika heeft God zich in de 

oertijd aan de mens onttrokken. En in het licht van wat 

wij tot dusver gezegd hebben, moet het zich onttrekken 

van God in de kontext van de traditionele religie als een 

genadedaad bestempeld worden. Henoch die wandelde met God 

is een vreemdeling in traditioneel Afrika. De mens 

streeft er niet na dicht bij God te komen, maar Hem op 

een afstand te houden. Het doel van de traditionele 

religie is niet om gemeenskap met God te zoeken, maar om 

de afstand tussen God en mens te vergroten. 

{Bosch 1974:68) 

Die vraag kom dadelik op: Indien die opperwese nie belang het by 

die mense se optrede nie, het die voorouers dan belang daarby? 

Krige & Krige {1954:79) het bevind: 'It has been said for the South 

Bantu in general, and by more than one authority, that the 

ancestors "are the guardians of the moral code ... " ... Lovedo 

ancestors are not upholders of custom in general; they are 

concerned only with those customs and taboos which affect their own 
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welfare and that of their kin.' Dieselfde kan gese word ten opsigte 

van die Tsonga. Die voorouers is net begaan oor die wette wat direk 

in verband staan tot die verering van die afgestorwenes. Die 

algemene moraliteit van die Tsonga is nie gerig op die voorouers 

nie. 

Met die term 'gerigtheid' word hier bedoel, dieselfde mate waartoe 

die Christelike godsdiens se etiek gerig is op God. Met ander 

woorde, die voorouers en die opperwese bepaal, begrens en beheer 

nie die moraliteit in dieselfde mate waartoe God die Christelike 

etiek bepaal nie. Oat die voorouers en die opperwese egter 'n 

invloed uitoefen op moraliteit is duidelik. Verder moet in gedagte 

gehou word dat alhoewel hierdie bespreking oor Afrika in die 

algemeen handel, slegs gegewens genoem word wat hoogs waarskynlik 

ooreenstem met die van die Tsonga. Die gedagte van 'n deus otiosus 

is hoegenaamd nie van toepassing op die hele Afrika nie maar 

moontlik wel by die Tsonga. Om summier te veralgemeen soos wat 

Bosch en Shropshire hier bo doen, blyk riskant te wees. Om egter 

die sterk getuienis omtrent die opperwese se afwesigheid by die 

alledaagse moraliteit te verontagsaam, sou eweneens onwys wees. 

4 .1. 4 Legalisme. 

Legalisme word hier verstaan as die navolging van uiterlike wette, 

reels en regulasies as 'n doel op sy eie, in stede van die 

innerlike morele intensies van die bepalings. Alhoewel die 

tradisionele Afrikareligie hier ter sprake is, kan Van Wyk se 
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bevindinge ten opsigte van legalisme in die Swart kerk ook hier 

geld. Hy het bevind dat die legalisme in die Swart kerk veral drie 

elemente bevat: ' ... eerstens, die sentraalstelling van die wet en 

die daad van wetsvervulling; tweedens word die wet en die wette 

onpersoonlik gesien, sonder verband met persoonlike 

verantwoordelikheid; derdens word die wet as 'n reeks gebooie 

gesien sonder inagneming van die plek van die wet in die historiese 

proses, bv. van die heilsgeskiedenis.' (Van Wyk 1974:204) 

It is not left to the individual to decide in each case 

what is wrong and what is not. There is no situation and 

no event in life which is not regulated by a rite, a rule 

or something similar. outward conformity to these rules 

is expected from people, and not certain moral ideals. 

That gives their morality a very legalistic appearance. 

(Pretorius et al 1987:131) 

Inderdaad bestaan daar talle reels en regulasies wat die 

Afrikagemeenskap se lewe beheers, ' ... their life is subject to a 

great number of rules and prohibitions of law, custom or tradition; 

they are as the Golden Bough puts it, "enmeshed in a network of 

taboos."' (Shropshire 1938:305) Dat hierdie reels nagevolg word op 

'n meganies, onwillekeurige wyse lei geen twyfel. Daarom sal die 

navorser, indien hy navraag doen oor sekere wette en bepalings, 

dikwels die antwoord kry, dit is in die aard van die mens; dit was 

nog altyd so gewees; dit is hoe dit is. Die intrinsieke of 

fundamentele waarde van die wet, word nie bevraagteken nie. Die 
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letter van die wet word gevolg. Oosthuizen (1965:222) reken dat dit 

juis hierdie eienskap van die Afrikasedeleer is wat die grootste 

gevaar vir die kerk in Afrika inhou. Volgens horn het Afrika 'n 

seremoniele en formele benadering tot die sonde, sonder om die 

etiese implikasies te besef. 

In 4.1.2 is geargumenteer dat die welsyn van die gemeenskap die 

bepalende faktor is in Afrikamoraliteit en dat die indiwidue hulle 

laat lei deur die situasie, om te bepaal wat op daardie stadium die 

beste vir die welvaart van die gemeenskap is. Dit skep die indruk 

dat daar geen staande reels bestaan nie en dat die indiwidu slegs 

deur die situasie gelei word. Hierdie indruk is verkeerd. Mense is 

' bewus van 'n reg en 'n verkeerd maar word merendeels gelei deur die 

talle wette en reels wat hul lewens reguleer. (Pretorius et al 

1987:125) 'This means that morality is very legalistic - everything 

in life is regulated by law. Only evil acts are treated as wrong, 

and the tribe is not interested in a person's attitude or evil 

thoughts.'(Pretorius et al 1987:126) 

Therefore, the essence of African morality is that it is 

more 'societary' than 'spiritual'; it is a morality of 

'conduct' rather than a morality of 'being'. This is what 

one might call 'dynamic ethics' rather than 'static 

ethics', for it defines what a person does rather than 

what he is. Conversely, a person is what he is because of 

what he does, rather than that he does what he does 

because of what he is. Man is not by nature either 
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'good' or 'bad' ('evil') except in terms of what he does 

or does not do. 

(Mbiti 1969:214) 

'Die onderhouding van die wet in sy mees legalistiese en letterlike 

vorm bewaar die ineenstorting van die kultiese gemeenskap met sy 

morele standaarde.' (Oosthuizen 1965:220) Oosthuizen het ook 'n 

ander artikel geskryf waarin hy die verband tussen etiek en magie 

beskryf: 

Waar die pragmatiese in die etiek oorheers, het ons met 

'n moderne vorm van magie te doen, aangesien die klem val 

op bruikbaarheid en nie op die beginselgrondslag nie. 

Wanneer seks uit die religieuse sfeer na die magiese 

oorgeplaas word, kry dit selfstandige waarde. Daaromword 

buite-egtelike geboortes selfs deur kerklidmate soms 

ligtelik opgevat en skep dit groot probleme in die 

gemeentes. 

(Oosthuizen 1971:49) 

4.1.5 Slegte gevolge. 

'n Sonde word gemeet aan sy nadelige gevolge. As 'n bepaalde 

oortreding nie lei tot een of ander ellende nie dan is dit nie 'n 

oortreding nie. Dit is veral hier waar die noue relasie tussen die 

fisiese kwaad en die morele kwaad na vore kom. (Sien 4.1) 'n Morele 

oortreding lei tot fisiese skade. Aangesien 'n daad se morele 

waarde bepaal word op grond van die hoeveelheid fisiese kwaad wat 
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di t veroorsaak, kan gese word dat die gevolge van die sonde 

swaarder weeg by die mense van Afrika as die sondige daad self. 

Volgens Pretorius is die primere hoeksteen van die Afrikamoraliteit 

' ... the physical well-being of both humans and animals .... ' 

(Pretorius et al 1987:123) Enige daad wat die welstand van mens, 

plant of dier dus kan bedreig, moet ten alle koste vermy word. Die 

afweer van die fisiese kwaad is inderdaad 'n baie belangrike aspek 

van die Afrikamoraliteit. Of dit egter bo die beginsel van 

kommunale welsyn geplaas kan word, is te betwyfel. 

John Mbiti zegt bv.: 'To sleep with someone else's wife 

is not considered "evil" if these two are not found out 

by the society which forbids it .... It is not the act in 

itself which would be "wrong" as such, but the 

relationships involved in the act: if relationships are 

not hurt or damaged, and if there is no discovery or 

breach of custom • • • I then the act is not "evil" or 

"wicked" or "bad".' 

(Bosch 1974:73) 

Die f isiese kwaad word oorbeklemtoon ten koste van die more le 

kwaad. Slegs die gevolge van sonde is belangrik. 'Daar is alles 

gereduceerd tot het ene terrein van het "fysische" kwaad. Het 

"morele" kwaad is helemaal ondergeschikt gemaak aan het "fysische" 

kwaad; iets is moreel verkeerd slechts wanneer en omdat het 

"fysisch" kwaad ten gevolge heeft.' (Bosch 1974:76) 
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Die fisiese kwaad wat die sonde volg, kan nie vergelyk word met 

straf op sonde soos dit in die Bybel voorkom nie. Die Bybelse straf 

het die korrigering van die sondaar as doel. Die straf op die sonde 

moet die sondaar lei tot God. Die fisiese kwaad wat op 'n 

oortreding volg in Afrika wys nie heen na die Goeie nie en het ook 

nie die saligmaking van die oortreder in gedagte nie. Die fisiese 

kwaad sit en wag vir 'n persoon om 'n morele oortreding te begaan, 

sodat dit in werking kan tree. Hierdie begrip sluit aan by die 

kosmologie van Afrika. Hiervolgens is die wereld 'n rustende 

sisteem. 'Die sisteem van die werklikheid is afgeslote, lewend maar 

tegelyk rustend.' (Van Wyk 1974:206} Die oortreding van wette lei 

tot die versteuring van hierdie rustende aard van die sisteem. Die 

doel van die navolging van wette is 'die behoud van die ewewig van 

die rustende geheel of die herstel van die ewewig wanneer di t 

versteur en die welsyn van mense bedreig word.' (Van Wyk 1974:206) 

Afrika het ook nie die konsep van straf op sonde in die hiernamaals 

nie. 'When punishment comes, it comes in the present life.' (Mbiti 

1969:210} 'Tradisionele godsdienstige Bantoe - opvattinge verplig 

nie die mens om 'n goeie lewe te lei, met as doelstelling, die 

hiernamaals nie. Daar is geen dogma wat heenwys na gevolge in 'n 

lewe na hierdie een as gevolg van dade in hierdie lewe nie.' (De 

Jager 1964:230} Bogenoemde opvatting dra ook daartoe by dat Afrika 

nie die gedagte het aan regverdiging deur werke nie. Regverdiging 

in 'n lewe hierna kan nie verkry word op grond van werke in hierdie 

lewe nie. 
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4.1.6 Belydenis van sonde. 

According to Sundermeier (1967:166), only 'when misdeeds 

come to light do they have negative, destructive power. 

It is thus not only stupid, but even improper or evil to 

confess sin, for only then does the bad deed become sin, 

so to speak. Whoever names an evil deed, lets it loose, 

allowing it to receive its destructive power. Lying, 

concealing, is thus a duty: it is inore of an art, a 

service, than a sin.' 

(Pretorius et al 1987:130) 

Ten spyte van wat Sundermeier hier bo skryf, is dit tog bekend dat 

belydenis van sonde bekend is in tradisionele Afrikareligie. Dit is 

bekend dat 'n vrou haar owerspelige verhouding moet bely sodra daar 

komplikasies kom met die geboorte van haar kind. (Sien 2.6.3) 

'Openbare belydenis van oortredinge in die Afrika-konteks is vry 

algemeen en gaan gepaard met suiwering van die bleed (purgasie), 

rituele vomeer, rituele wassinge, genesing en die afle van 

getuienis.' (Oosthuizen 1965:220) 

Sondebelydenis is nie daarop gerig om vergifnis van sonde te verkry 

nie maar om harmonie in die gemeenskap te bewerkstellig en die 

fisiese kwaad wat die daad tot gevolg kan he af te weer. Die afweer 

van die f isiese kwaad geskied dan op 'n magiese wyse en beteken dus 

nie dat die sonde wat reeds gepleeg is, vergewe word nie. Die 

sondebelydenis het ten doel om die bonatuurlike kragte in werking 
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te stel ten einde die fisiese kwaad af te weer. Siekte word 

byvoorbeeld met sonde geassosieer. Daarom sal openbare belydenis 

van sonde dan 'n belangrike rol speel in genesingseremonies. Dit 

blyk dus dat skuldbelydenis in Afrika eerder gaan oor die 

openbaarmaking van die sonde, as om berou en skulderkenning. 

Meer algemeen word die sonde nie bely nie maar gekanaliseer na 'n 

eksterne agent wat die oorsaak van die verkeerde daad was. 'Gebed 

is niet een erkenning en belijdenis van schuld, maar een verklaring 

van onschuld.'(Bosch 1974:75) Die mens probeer homself 

verontskuldig eerder as om sonde te bely. Dit is egter nie so dat 

daar altyd verontskuldiging gesoek word nie, soms word daar wel 

skuldig gepleit, oftewel sonde bely, sonder dat die persoon werklik 

skuldig was. 

Those who have lived among the Bantu have often given 

striking illustrations of cases in which a man finds 

himself accused of exercising a pernicious influence and 

is condemned by reason of the illness or death of 

another, without his being convicted of fault, or even of 

any wicked intention. Often the elements of proof are 

entirely lacking and the miscarriage of justice is 

palpable to an European witness. And yet it is said that 

the accused, after making a feeble defence, submits to 

the declarations and decisions of diviners and ordeals, 

or to the sentence of elders and wise men; and he accepts 

the penalties which are inflicted. 

216 



(Tempels 1959:130) 

Berglund (1976:315) beskryf 'n soortgelyke gebeurtenis waar hyself 

teenwoordig was. 'n Vrou is deur die tradisionele heler geforseer 

tot 'n belydenis. Die sonde wat die vrou toe op die end bely het, 

het sy nooit begaan nie. Hierdie geforseerde belydenisse dui egter 

op 'n belangrike aspek van sondebelydenis in Afrika. Eerstens is 

dit belangrik om daarop te let dat 'n rampspoedigheid nie per 

toeval plaasvind nie. '"There is always somebody (responsible)."' 

(Berglund 1976:314) 

'n Persoon kan selfs heeltemal onbewus 'n ellende bring oor antler 

mense. 'From that the Bantu admit and they are thoroughly 

convinced - that man can by an act, an attitude, or by his mere 

manner of being, of which he remains entirely unconscious, bring 

harm upon the ontological order of forces and consequently do harm 

in this way to his neighbour.' (Tempels 1959:134) 

Deur die belydenis van daardie sonde probeer die persoon dus om die 

onheil af te weer, ' ... confessions stand for healing of the 

afflicted. Zulu are convinced that confessions inevitably lead to 

restoration, a recovery from sufferings.' (Berglund 1976:318) Soros 

is daar 'n krisis en word 'n belydenis van sonde dringend benodig, 

'· .. if not voluntarily, then through torture.' (Berglund 1976:318) 
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4.2 Satan. 

'In Afrika is er geen enkele figuur die met de Satan van de Bijbel 

vergeleken kan worden.' (Bosch 1974:68) Alhoewel die bose in Afrika 

tot 'n groot mate verteenwoordig word deur die towenaar (noyi) kan 

dit nie vergelyk word met Satan nie. Satan is 'n persoon wat die 

mensdom probeer verlei, weg van God af. Die bose towenaar is wel 

die direkte beliggaming van die kwaad en 'n sondaar by 

uitnemendheid, 'the very incarnation of moral evil', (Mbiti 

1969:213) maar die towenaars is dit omdat hul dade tot fisiese 

kwaad aanleiding gee. 

Bosch (1974:69) het gevind dat daar ender die Xhosa-Christene die 

algemeen aanvaarde geloof bestaan dat Satan die seun van God is. 

Daarom is hy per definisie nie die vyand van die mens nie en ten 

diepste nie gevaarlik nie. 'Ik heb het meermalen meegemaakt dat een 

christen die een ernstige sonde begaan had, met een glimlag kon 

zeggen: "uSathana undoyisile" ("Satan was voor mij te sterk") ' 

(Bosch 1974:69) 

Berglund (1976:270) het egter gevind dat die hedendaagse Zoeloe wel 

'n duidelike verstaan van Satan het. Hy tref die onderskeid tussen 

magie (sorcery) en heksery (witchcraft). Berglund het bevind dat 

magie gesien word as 'n verskynsel op sy eie en 'n pertinente plek 

inneem in die hedendaagse Zoeloe se gedagtepatrone maar dat heksery 

vervaag het en vervang is met Satan. 
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Schooled and sophisticated Zulu often accept sorcery as 

valid, although they sometimes tend to hesitate to commit 

themselves to a belief in witchcraft or, as is generally 

the case, refer to it as 'something of the heathens and 

backward people who believe in such things'. A school

teacher said: 'Sorcery is the same as poisoning and bad 

food which is rotten. Of this thing we have plenty, even 

at this school. Children complain of pains caused by 

poison. So the matter of medicines is the same as 

poisoning. But of the witches I have only heard. Since I 

became a man of books and studied very much, I have given 

up this belief in those things of witchcraft. Today I see 

that Satan is the cause of all the evil that surrounds 

us.' 

(Berglund 1976:270) 

Die verband tussen die fisiese kwaad, menslike sonde en die bose 

het 'n interessante vergelyking in die Christelike teologie. Karl 

Barth (Durand 1978:64) het ook hierdie drieledige onderskeid getref 

tussen die skadukant van die skepping (fisiese kwaad); menslike 

sonde en die Nichtige (bose). 

Barth sien die skadukant van die skepping - natuurlike katastrofes, 

siekte, droogte, ouderdom, dood en die oneweredige verspreiding van 

hierdie ellendes - as 'n deel van die goeie skepping van God. Hy se 

dat dit deel is van die goeie skepping want in menslike swaarkry 

word die heerlikheid van God soms beter verstaan as in voorspoedige 
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tye. 

Die sonde van die mens is nie deel van die goeie skepping van God 

nie. Sonde is 'n konkrete manifestasie van die bose, opstand en 

haat teenoor God. Die krag van die sonde is verbreek deur Jesus 

Christus. Die sondaar word versoen met God, maar die sonde kan nie 

versoen word nie, dit kan slegs vergewe en uitgeban word. 

Die radikale bose, die Nichtige, is veel erger as menslike sonde. 

Dit manifesteer in menslike sonde maar is veel groter as menslike 

sonde. Dit is 'n mag wat poog om die goeie skepping van God tot 

niet te maak. Die mens kan nie hierdie bose mag oorwin nie, dit is 

slegs God wat hierdie mag kan verslaan. 

Hierdie studie wil van die standpunt uitgaan dat daar in Afrika 'n 

pertinente ooreenkoms bestaan tussen hul geloof in die bose 

(witchcraft), en die Nichtige van Karl Barth. Die bose in Afrika is 

ook veel groter as mens like oortredinge. Daar is 'n mag in 

tradisionele Afrika wat ooreenstem met die kwaadwillige, sataniese 

mag soos beskryf in die Bybel. 

4. 3 Taboe. 

Die taboebepalings is ook wette. Hierdie studie het die 

taboebepalings (swa yila) behandel as die sterkste vorm van 

beperking wat vir die Tsonga geld. Die vraag is egter of 'n 

taboebepaling as deel van die Afrikamoraliteit gesien kan word. 

220 



Moraliteit impliseer vir die Westerling 'n tipe algemeen aanvaarde 

gedragskode, maar dan 'n gedragskode wat innerlik in die mens 

bepaal word, en waarvan die oortreding nie noodwendig negatiewe 

gevolge vir die oortreder inhou nie. 

Volgens bogenoemde siening van moraliteit sal die taboebepalings 

egter nie ender moraliteit bespreek kan word nie. Die taboebepaling 

as sulks word nie gerespekteer nie maar wel die negatiewe gevolge 

van die taboebepalings en nie op grond van innerlike oortuiging 

nie. Aangesien dit egter een van die kenmerke van Afrikamoraliteit 

is dat reels, regulasies en wette grootliks op grond van eksterne 

konformiteit nagevolg word, daarom kan taboebepalings ook gesien 

word as deel van die moraliteit. Om daardie rede word 

taboebepalings hier behandel as deel van die hele stelsel van 

gedragsbepaling. 

Taboebepalings verskil egter van ander gedragsreels in die sin dat 

'The taboo avenges itself directly.' (Junod 1927b:578} Dit beteken 

dat daar 'n outomatiese gevolg is op die oortreding van 'n taboe. 

As 'n man byvoorbeeld die taboebepaling oortree deur saam met sy 

vrou te slaap wat menstrueer, sal hy vanselfsprekend die siekte 

wela-werile opdoen. Indien dieselfde man egter by sy buurman se 

vrou slaap, is daar geen direkte gevolg nie. Die man meet eers 

ui tgevang en skuldig bevind word voor die stamhof voordat daar 

enige negatiewe gevolge intree. 'The great difference between the 

taboo and the other prohibitions is that the transgression of the 

latter is not necessarily attended with danger.' (Junod 1927b:580} 
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'n Taboe is 'essentially self-interested'. (Junod 1927b:583) 

Indien gese word dat die taboebepalings die sterkste vorm van 

verbod is wat geld in die Tsongasamelewing, dan moet die volgende 

verstaan word. Die taboebepalings verteenwoordig nie die hoogste 

ideale van sedelike menslike bestaan nie. 'n Persoon wat al die 

taboebepalings nakom is nie 'n persoon met hoe morele waardes nie. 

Die krag van taboebepalings le in die vrees wat dit inboesem. Dit 

is met ander woorde hoofsaaklik die vrees vir die negatiewe gevolge 

van die oortreding van 'n taboe, wat veroorsaak dat dit so 'n sterk 

verbod plaas op menslike handelinge. 

Taboes ontstaan gewoonlik waar dieselfde ellende twee of drie keer 

gevolg het op 'n bepaalde handeling. Dit maak van daardie handeling 

'n taboe. Taboes is dus essensieel wette of bepalings wat dit in 

die oog het om teespoed en rampe af te weer. Gelukkig kan die 

negatiewe gevolge van 'n taboe deur medisyne en ritusse afgeweer 

word. Taboes kan ook opgeskort word vir sekere periodes, terwyl dit 

weer in ander periodes afgedwing word. 

Junod (1927b:583) meen dat moraliteit te doen het met reels wat 'n 

invloed het op die gewete van die mens, sy /haar pligsbesef en 

sy/haar oordeel oor reg en verkeerd. Omdat taboebepalings 

essensieel op hulself gerig is, beskou Junod dit nie as deel van 

moraliteit nie. Junod meen dat moraliteit en taboes twee parallelle 

verskynsels is. As Junod egter die moraliteit bespreek, se hy: 'If 

you can steal without being caught, you may steal! Such is the 
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advice generally given.' (Junod 1927b:582) Hy noem dat die 

tradisionele Tsongamoraliteit 'n 'very curious legal character' 

(Junod 1927b:582) vertoon. Dit is dus duidelik uit bogenoemde dat 

byvoorbeeld steel, nie die gewete aanspreek nie, en daarom nie op 

grand van 'n sedelike oordeelsvermoe vermy word nie. Die 

legalistiese aard van taboebepalings sowel as morele bepalings stem 

hier dus ooreen. 

Die straf op 'n oortreding van 'n taboebepaling het fisiese kwaad 

tot gevolg. 'n Versteuring van die ekwilibrium vind plaas. Dit kan 

lei tot belemmering van die gemeenskapslewe. Om hierdie rede kry 

taboe oak 'n morele dimensie. 

Dit wil voorkom of mens van 'n sterker band tussen moraliteit en 

taboe sal moet praat as bloat twee parallel le verskynsels. Die 

wedersydse be1nvloeding kom duidelik na vore. Die verskil tussen 

hierdie twee verskynsels kom slegs na vore in die aard van die 

gevolge op 'n oortreding. 

4.4 Skuldgevoelens. 

Skuldgevoelens word hier verstaan as 'n inner like berou en 'n 

aanvaarding van verantwoordelikheid by die mens, oar die verkeerde 

in sy lewe. Dit is die gewete van die mens wat die skuldgevoelens 

na vore bring. 

Aangesien die tradisionele opperwese nie sterk f igureer in die 
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morele denke van die Afrikamens nie, kan dit aanvaar word dat die 

skuldgevoelens nie gerig sal wees tot die opperwese nie. Bosch 

(1974:75) se dat die Afrikamens se gewete gerig is op dreigende 

gevaar. Die gewete <lien as 'n waarskuwing. Die gewete waarsku teen 

moontlike slegte gevolge van 'n spesifieke daad. Die gewete wek dus 

nie skuldgevoelens op nie. 

In teenstelling met wat Bosch beweer, kan egter nie van die 

Afrikamens gese word dat hy/sy gewetenloos is nie. Gewetenloosheid 

word hier verstaan as 'n gebrek aan skuldgevoelens en 

verantwoordelikheid, oneffektiewe selfkontrole, kroniese 

onverantwoordelike gedrag en geen diepte ten opsigte van gevoelens 

en verhoudings nie. Bogenoemde beskryf nie die Afrikamens nie. Daar 

bestaan 'n definitiewe besef van die verkeerde dade wat gedoen is 

alhoewel dit miskien anders sal funksioneer as by die westerse mens 

en ook anders gerig sal wees. 

Van Niekerk ( 1989: 7 6) onderskei tussen neurotiese skuldgevoelens en 

geeksternaliseerde skuldgevoelens. 

tipies van die Westerse kultuur. 

indiwidu se verantwoordelikheid. 

Neurotiese skuldgevoelens is 

Swaar klem word geplaas op die 

'He must make it in a highly 

competitive workplace. Every failure is his own, and every success 

provides only temporary relief from the nagging fear that one is 

worthless and despicable.' (Van Niekerk 1989:76) Skuldgevoelens 

word alles in die onderbewuste ingeprop en die mens begin neuroties 

raak sodra hy versteur word deur al die opgekropte skuldgevoelens. 
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Geeksternaliseerde skuldgevoelens is tipies van Afrika, 'where a 

person fears that the wrong doings will come to him through evil 

powers that others send to harm him.' {Van Niekerk 1989:77) In 

Afrika word skuldgevoelens gehanteer deur dit te projekteer op 

ander, deur ander mense te blameer. Van Niekerk maak veral gebruik 

van J.V. Taylor se term, 'the scattered self', om die 

geeksternaliseerde skuldgevoelens mee te verduidelik. Hiervolgens 

is daar kragte buite die persoon wat op die persoon inwerk. In 

hierdie misterieuse wereld is dit selfs vir die siel van 'n mens 

moontlik om buite die persoon te bestaan in 'n natuurlike objek 

soos 'n boom byvoorbeeld. Skuldgevoelens in Afrika word dus nie 

opgehoop binne in die mens nie maar word na buite verplaas, na 'n 

eksterne agent. 

Die eksternalisering van skuldgevoelens hang nou saam met die 

kommunale welsyn. 'Die sedelike gedrag van die indiwidu is die 

verantwoordelikheid van die gemeenskap. Dit spreek tot die 

kommunale gewete eerder as die gewete van die indiwidu.' (De Jager 

1964:241) As gevolg van die 'scattered self' bevind baie dele van 

die self hulle bestaan nie in die indiwidu nie, maar in die groep. 

Daar word gemeen dat die gevoel wat die Afrikamens het omtrent 

sy/haar oortredinge, nie 'n gevoel van berou is nie maar slegs 'n 

gevoel van skaamte. 'Taylor onderskei dus by die Bantoe tussen 'n 

shame-culture en 'n guilt-culture. Dit is by die Bantoe eerder 'n 

begrip van skande as skuldgevoel.' (De Jager 1964:241) 
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Since there are few repressed fears the pressure of which 

on the mind can be removed by confession and atonement, 

a sense of guilt seldom moves men, and offenders very 

rarely repent merely at the dictates of conscience. Their 

sense of shame is more delicately internalized, but it 

drives men to make restitution only when the misdeed has 

been exposed or brought into relation with the system of 

reciprocities. 

(Krige & Krige 1954:80) 

Oosthuizen daarenteen meen dat dit nie 'n gevoel van skaamte is wat 

op die Afrikagewete inwerk nie, maar 'n gevoel van vrees. 'Wanneer 

verhouding[sic] ekstern bly soos in die geval van nakoming van 

rituele prohibisies of taboes in Afrika, kan 'n mens nie spreek van 

gewete nie, want dan is dit 'n vrees- eerder as 

skuldaangeleentheid, naamlik vrees vir die gevolge.' (Oosthuizen 

1971:42) 

Hierdie studie aanvaar dat beide vrees en skaamte 'n rol speel by 

die skuldgevoelens van die Afrikamens. Maar skuldgevoelens is ook 

veel meer as net vrees en skaamte. Die gewete waarsku ook die 

Afrikamens teen oortredinge en die gewete is ook in staat daartoe 

om hom/haar aan te kla, wat tot diepe berou by die persoon kan lei. 

4.5 Sanksie. 

Sanksies is daardie wetmatighede wat verpligtinge op die indiwidu 
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plaas om hom/haar op 'n bepaalde wyse te gedra. 

Wilson (1936:75) onderskei die volgende bronne waaruit sanksie 

spruit: 

- openbare mening. 

- godsdiens, anders gestel; die bonatuurlike. 

- vergoeding of bestrawwing in die alledaagse omgang tussen 

persone. 

die reg, politieke of regeringsgesag wat deur die hof 

uitgevoer word. 

Krige en Krige (1954:80) het navorsing gedoen onder die Lovedu en 

noem ook vier bronne waaruit sanksies voortvloei: 

- openbare mening. 

- vergelding. Hier word bedoel vergelding van magiese aard 

wat deur ander persone gebruik word. 

- rituele sanksie. 

- godsdiens. Voorouers kan siekte en ongeluk bewerkstellig. 

Ten opsigte van die Tsonga lyk dit asof gepraat kan word van veral 

vyf bronne van sanksie wat vir die indiwidu geld. Die vyf bronne 

word aangegee in moontlike volgorde van belangrikheid: 

die direkte gemeenskap se mening. Dit dui op die belang 

van die groep op mense se handelswyse. Dit was veral 
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duidelik tydens die gesprekke met die jongmense hoe 

belangrik dit is om in pas te wees met die groep se norme. 

- die bonatuurlike. Dit dui op die groat respek vir 

taboebepalings, byvoorbeeld die wet wat bepaal dat 'n 

menstruerende vrou nie gemeenskap mag he nie. 

- die reg, soos toegepas deur die howe en ampsdraers. 

Hierdie gesag lei oak tot fisiese straf, maar die skuldige 

moet eers uitgevang en as sulks bewys word. 

- kulturele gebruike en tradisies. 'n Goeie voorbeeld hier 

is die skynbaar irrasionele belang wat besnydenis nag 

steeds het. 

- godsdiens, speel slegs 'n beperkte rol. Christene pas 

slegs op beperkte wyse aan by die Christelike norme. 

Dit spreek vanself dat hierdie vyf bronne van sanksie mekaar nie 

totaal uitsluit nie maar in baie gevalle oorvleuel. Dit is 

byvoorbeeld baie moeilik om 'n skerp onderskeiding tussen kultuur 

en godsdiens te maak, in die Afrikakonteks. Oak is dit waar dat 

mense se gedrag nie vanaf sanksies wat geld, bepaal kan word nie. 

'It must be realized that sanctions - fear of punishment or hope of 

reward play only a comparatively small part in determining 

behaviour. People act in certain ways because they want to, far 

more often than because they fear punishment or hope for a reward.' 

(Hunter 1937:265) 
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4.6 Gevolgtrekking. 

Om tot 'n tipering van die Afrikamoraliteit te kom moet 

verskillende moontlikhede ondersoek word. As die Christelike etiek 

'n normatiewe etiek genoem word omdat dit gebonde is aan norme van 

die Heilige Skrif, soos geopenbaar deur God, dan is dit duidelik 

dat Afrika-etiek nie op dieselfde vlak le nie. Die mens se aandeel 

in die bepaling van die Afrika-etiek is oorweldigend. Tog kan daar 

nie gepraat word van 'n outonome etiek nie. 'n Outonome etiek word 

gekenmerk deur die selfbeskikking en die selfbepaling van die 

menslike rede sodat die mens sy eie wet en rede gehoorsaam. Die 

Afrika-etiek stel nie belang in die verheerliking van die menslike 

rede nie. 

Dit lyk eerder of daar gepraat meet word van 'n kasuYstiese etiek 

in Afrika. KasuYstiek is 'n reeks wette en regulasies wat vir 

konkrete situasies en handelinge vasgele is. KasuYstiek laat min 

ruimte vir indiwiduele beslissings. statuter bepaalde voorskrifte 

verskil egter van situasie tot situasie. KasuYstiese wette verskyn 

in die tipiese 'Indien ... dan ... ' styl. 

Indien die Afrika-etiek dan kasuYsties van aard is, kan daar nog 

gepraat word van Afrikamoraliteit? Moraliteit behels immers meer as 

'n blote reeks van wette vir elke situasie. Moraliteit handel tog 

ook oor innerlike intensies. Soos gesien handel Afrika-etiek oor 

sedelike gedrag en pligte maar baie min oor sedelike waardes. 
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Afrika-etiek se baie oor die menslike strewe na ideale handelinge 

maar min oor die ideale karakter. Dit is ook die rede hoekom die 

woo rd 'ekstern' so dikwels voorgekom het in die voorafgaande 

bespreking. Afrikamoraliteit handel grootliks oor die mense se 

vermoe om ekstern te konf ormeer aan die kasuYstiese wette waaronder 

hulle hul bevind. Aangesien hierdie wette egter die persoon se 

gedrag en handelswyse bepaal, veral ten opsigte van die tussen

persoonlike verhoudinge, en die persoon se benadering tot die 

direkte omgewing daardeur noodwendig beYnvloed, sou dit nie 

verkeerd wees om te praat van 'n Afrikamoraliteit nie. Dit sou 

egter meer gepas wees om te praat van 'n AfrikakasuYstiek as van 'n 

Afrikamoraliteit. 

In dieselfde asem kan dit bevraagteken word of daar in Afrika 

gepraat kan word van 'n sondebegrip. Ken Afrika die verskil tussen 

'n sonde en misdaad of tussen sonde en 'n morele oortreding? Hier 

word veral gedink aan die volgende eienskappe van Bybelse sonde wat 

moontlik nie by die Afrikabegrip van sonde ingesluit is nie, 

naamlik: 

- straf op die sondes van hierdie lewe in 'n lewe hierna; 

- die private aard van sonde; 

die indiwidu se sonde het 'n geringe of geen invloed op 

die gemeeenskap. 

Afrika erken die verskil tussen oortredings teen die gereg 

(misdaad) en oortredings met bonatuurlike ingrype (sonde) as 

gevolg. Op grand van hierdie onderskeid kan daar dus gepraat word 

van 'n verskil tussen die begrippe sonde en misdaad by Afrika. Dit 
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sal egter in gedagte gehou moet word dat die sondebegrip van Afrika 

en die van die Skrif, twee uiteenlopende begrippe is. 

Dit is duidelik dat die Afrikamoraliteit aansienlik verskil van die 

Christelike etiek. Dit blyk selfs dat heelwat skrywers reg is as 

hulle meen dat dit juis op die vlak van die etiek is waar die 

minste raakvlakke bestaan tussen die Christelike godsdiens en die 

tradisionele Afrikareligie. Kraemer (1956:85) stel dit baie 

duidelik dat die Christelike etiek is 'entirely incommensurable 

with all other ethics in the world.''The deep reason why this is so 

is that the Christian ethic is radically religious and theocentric 

and Christocentric. Its prime motive and ultimate end, ... is to do 

the will of God.' (Kraemer 1956:87) 

Kraemer (1956:86) sal die Afrika-etiek as antroposentries, 

eudomonisties en kollektiwisties tipeer. Die Afrika-etiek is 

antroposentries teenoor die theosentrisme van die Christelike 

etiek. Hy wys ook op 'n verdere verskil: 'All ethics in the world, 

except the Christian ethic, are some form of eudaemonism, ... The 

central question is always, What[sic] is for man the highest good, 

the summum bonum in life? in[sic] order to obtain happiness by 

striving after it and attaining it.' (Kraemer 1956:86) Derdens is 

die Christelike etiek indiwidualisties teenoor 'ethics in primitive 

societies that are collectivist, but whose summum bonum is also the 

happiness of man by the maintenance of the equilibrium of life.' 

(Kraemer 1956:86) 
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In aansluiting by Kraemer kan daarop gewys word dat die Afrika

etiek en die Christelike etiek uitgaan van twee totaal 

kontrasterende beginsels. Die Christelike etiek is basies 'n 

taakgerigte etiek, ook genoem 'n deontoloqiese etiek. In die 

deontologiese etiek word uitgegaan van die beginsel dat 'n morele 

handeling uitgevoer word as gevolg van 'n pligsbesef, eerder as 'n 

blote inklinasie of sensasie of moontlike voordeel wat dit kan 

inhou vir die uitvoerder van die handeling. Die motief agter die 

handeling is veel belangriker as die handeling self of die 

moontlike konsekwensies. Dit is 'n Christen se plig om die wil van 

God te doen. Dit bring mee dat die motief agter 'n Christen se dade 

die liefde vir God en sy/haar medemens behoort te wees. 

Hierteenoor gaan die Afrikamoraliteit uit van 'n 

konsekwensialistiese etiek. Hier is die intensies van die persoon 

wat die handeling uitvoer nie van belang nie maar wel die gevolge 

van die handeling. Utilitarisme is 'n vorm van konsekwensialisme. 

Utilitarisme beskryf 'n goeie handeling as enigiets wat die meeste 

geluk vir die grootste aantal mense teweeg kan bring. Afrika-etiek 

kan nie heeltemal in die kader van utilitarisme tuishoort nie. 

Afrika-etiek se grootste ideaal is nie die nastreef van die 

'grootste geluk' prinsipe nie maar eerder die minste ongeluk. Dit 

is egter so dat die gevolge van dade vir Afrika swaarder weeg as 

die intensies van die handelinge en kan daarom as 

konsekwensialisties beskryf word. Dit is byvoorbeeld beduidend hoe 

min die woord liefde tevoorskyn kom in 'n bespreking van Afrika

etiek. Die taak word nie aan mense gestel om hul naaste lief te he 
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nie maar om so op te tree dat die naaste nie benadeel word nie. 

Indien die Afrika-etiek toegepas word op die seksuele terrein dan 

kom die beduidende verskille tussen 'n deontologiese en 'n 

konsekwensialistiese etiek na vore. Voorhuwelikse seks kan as 

voorbeeld dien. Die gereformeerd Christelike etiek gaan nog altyd 

van die standpunt af uit dat dit verbode is vir twee jongmense om 

voor hul huwelik seksueel te verkeer. Dit is die Christen se plig 

om hierdie immorele handeling teen te staan ongeag die moontlike 

gevolge vir die paartjie. In teenstelling hiermee is voorhuwelikse 

seks vir die Tsonga ongewenste gedrag omdat dit moontlik 

swangerskap tot gevolg kan he. Voorhuwelikse seks as sulks is dus 

nie 'n immorele handeling nie, dit is slegs die moontlike gevolg, 

naamlik ongehude swangerskap, wat vermy moet word. Alhoewel dit nie 

van die Afrika-etiek as geheel gese kan word nie, toon die seksuele 

etiek 'n definitiewe hedonisme aan. 
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HOOFSTUK 5. 

5. INTERPRETASIE EN EVALUASIE. 

5.1 Seksueel. 

5.1.1 Inleiding. 

Met seksualiteit word verstaan alles wat in verband staan met die 

mens se persepsies en gedrag, as geslagtelike wese, teenoor 

hom/haarself en ander persone. Dit is inderdaad 'n wye definisie 

van seksualiteit juis om alle aspekte van die mens se optrede wat 

geslagtelik bepaal is in te sluit. 

In hierdie afdeling vind 'n nouer ontleding plaas van sekere temas 

vanuit die Tsongaseksualiteit. Deur die navorsing is gepoog om 'n 

geheelindruk te kry van Tsongaseksualiteit. Die impressies wat 

sodoende bekom is, is veel wyer as dit wat in hierdie teks 

weergegee is. Om die waarheid te se, sekere indrukke is baie 

moeilik op papier weer te gee. Die interpretasie geskied dus vanuit 

die geheelindruk wat verkry is tydens die navorsingsproses. 

Alhoewel die klem in die navorsing geval het op die seksuele 

persepsies en nie op seksuele gedraq nie, het die navorsing tog 'n 

redelik duidelike insae tot die Tsongaseksualiteit as geheel 

gebied. Voordat daar in meer diepte gekyk word na sekere temas van 

die Tsonga se persepsies oor seks moet daar nou eers gepoog word om 
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tot 'n tipering te kom van die Tsonga se seksuele gedrag. 

Ten opsigte van die tipering word daar gekyk na die navorsing van 

Kinsey wat in 1948 gedoen is. Kinsey se navorsing het gekonsentreer 

op die verskil in seksuele gedrag by verskillende sosiale klasse. 

Hy het bevind: 

Specifically, American men who had gone to college or who 

belonged to one of the professions started having 

nocturnal emissions earlier in life than the blue-collar 

workers. Among the more educated males emissions 

continued longer and occurred 10 to 12 times more 

frequently. In general, less educated men tended to think 

of anything but the missionary position as perverse. They 

avoided and condemned as unnatural: masturbation, oral

geni tal sex, petting, deep kissing, mouth-breast contacts 

and the use of pornography as an erotic stimulus. When 

they had sex, they did so with a minimum of foreplay and 

nearly always wearing some clothing. On the other hand, 

promiscuous premarital intercourse with someone other 

than their future wife was regarded as normal and 

natural. The young man from a less educated background 

who had not had intercourse by the age of 16 or 17 could 

be characterized quite succintly: he was either 

physically incapacitated, mentally deficient, homosexual, 

or earmarked for leaving his social class by going to 

college. 
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Better educated men showed a strikingly different 

pattern, stemming partly from the fact that they were 

willing to delay sexual intercourse (or experienced so 

many social pressures that they had to delay it) until 

fairly late in life. They made do with masturbation, 

petting and pornography. When they did begin intercourse, 

it was generally performed in the nude, with a great deal 

of foreplay and experimentation with regard to position. 

Premarital intercourse occurred most frequently with 

their fiancees. In general, men of this class tended to 

react to a greater variety of erotic stimuli. 

{Gregersen 1982:13) 

Dit kan verwag word dat Kinsey se bevindinge van 1948 nie meer ten 

volle van toepassing is in die huidige tyd nie. Dit moet ook gemeld 

word dat Kinsey slegs onder mans navorsing gedoen het. Die 

ooreenstemming tussen die bevindinge van Kinsey en die indrukke van 

hierdie studie is egter so pertinent, dat dit nie oorgesien kan 

word nie. Die ooreenkomste tussen die minder opgeleide sosiale klas 

en die Tsonga se seksuele gedrag is verstommend. Dit is veral die 

eenvoud van seksuele tegniek {Sien 2.4.1 & 3.1.2.4), die 

afwesigheid van masturbasie {Sien 2.1.4 & 3.3) en liefkosing en die 

aanvaarbaarheid van voorhuwelikse seks (Sien 2.5.4 & 3.9.1) wat 

opvallend is. Daarom wil hierdie studie dit waag om te se dat 

indien navorsing, gelyksoortig aan die van Kinsey, onder die Tsonga 

gedoen sou word, sou die bevindinge heel moontlik ooreenstem met 

die bevindinge van Kinsey in 1948, ten opsigte van die minder 
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opgeleide sosiale klas. 

Die Tsonga seksuele gedrag kan dan beskryf word as tipies 

ongekompliseerd met 'n hoe prioriteit aan lusbevrediging. 

Hiermee is slegs 'n tipering gemaak van die Tsonga se seksuele 

gedrag en nie die Tsonga se seksuele persepsie nie. Laasgenoemde is 

die vraagstuk waarmee die res van hierdie afdeling sal besig wees. 

5.1.2 Seksuele opvoeding. 

Omdat seksuele opvoeding die grondslag le vir die mens se persepies 

oor seks, word daar met hierdie tema begin. Dit blyk dat seksuele 

opvoeding by die Tsonga nie gegiet is in 'n rigiede stel reels en 

regulasies nie. Seksuele opvoeding geskied op 'n baie natuurlike 

wyse, met ander woorde, 'n per soon raak nuuskier ig oor sekere 

aspekte van seks en hy/sy vind 'n bron om hierdie bepaalde aspekte 

te belig. Geen formele opvoeding word gegee nie (Sien 2.1.1 & 2.5.4 

& 3.2). 

Wat egter kommerwekkend is, is die ouers se onbetrokkenheid by 

seksuele opvoeding. Dit blyk dat ouers slegs een doelwit het ten 

opsigte van hul kinders se seksualiteit: hul dogters mag nie 

ontydig swanger raak nie. Verstommend is dit dan ook dat die ouers 

juis nie slaag in hierdie voorneme nie. Dit was deurgaans duidelik 

dat die ouers bewus was van hul kinders se seksuele aktiwiteite. 

Ouers wil dit egter nie aan hul kinders erken dat hulle bewus is 
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van hul (die kinders se) seksuele betrokkenheid nie. Dit sou 

meebring dat die ouers met die kinders sou moes in gesprek tree oor 

die onderwerp van seks. So iets is onaanvaarbaar vir die Tsonga

ouers. Daarom word die seksdaad summier verbied, as enigste wyse 

van beheer oor die kinders. Deurdat die seksdaad verbied word, word 

daarmee nie gese dat dit in 'n rigiede vorm gegiet word nie. Dit 

word slegs verbied omdat dit te ongemaklik is om die hele seksuele 

stelsel te verduidelik. 

Die natuurlike wyse van seksuele kennisinsameling, en die 

afwesigheid van streng reels en regulasies, word by die kind 

opgeweeg teenoor die ouers se huiwerige dreigemente. Gekoppel aan 

nuuskierigheid, gebrek aan ander afleiding en groepsdruk kry 

eersgenoemde die oorhand oor die ouers se vermaninge. Deurdat die 

ouers nie betrokke is by die seksuele voorligting nie, word egter 

nie gemeen dat daar geen seksuele voorligting plaasvind nie. Soos 

reeds gese, geskied die insameling van seksuele kennis op 'n baie 

natuurlik wyse. 

Meeste van die seksuele kennis word deur middel van die praktiese 

seksdaad opgedoen. Die nadeel daaraan verbonde om die seksuele 

leefwereld te betree deur middel van die praktiese seksuele 

ervaring, is dat die persoon nie goed voorberei is vir die 

moontlike slaggate soos ontydige swangerskappe ensovoorts nie. Die 

voordeel verbonde aan direkte praktiese ervaring is dat die 

genotsaspek van seks reeds vroeg gevestig raak. 

238 



5 .1. 3 Huwelik. 

Alhoewel die seksuele in die Tsongasamelewing minder beperk is tot 

die huwelik as wat die geval is in ander samelewings, is die 

seksuele ook tog gefokus op die huwelik. Die prokreatiewe aspek van 

seks is definitief beperk tot die huwelik alhoewel die seksdaad nie 

noodwendig tot die huwelik beperk is nie (Sien 2.6.6 & 3.8.4}. Die 

ouers se veroordeling van hul kinders se seksuele aktiwiteite is 

nie daarop gemik om 'n remming te wees vir seksuele uitinge nie, 

maar is juis daarop gemik om te verhoed dat daar kinders buite 'n 

sosiaal goedgekeurde huweliksverhouding verwek sal word. Die 

huwelik is die enigste legitieme sisteem waarbinne voortplanting 

mag plaasvind. 'Die huwelik is dus eerder die legitimasie van 

ouerskap as wat dit van seksuele omgang is.' (Pretorius 1972:156) 

In die huwelik speel die seksualiteit 'n belangrike rol. Tog is dit 

duidelik dat huwelike nie aangegaan word met seksuele doelwitte as 

hoofmotief nie. Byvoorbeeld sou 'n man nie in die ou tyd met 'n 

vrou getrou het bloot omdat sy hom seksueel prikkel nie. Daar is 

ander aspekte van die 

wetlike en ekonomiese 

huwelik wat voorop staan. Die sosiale, 

aspekte weeg heelwat swaarder as die 

seksuele. Dit verklaar ook gedeeltelik die hoe mate van toleransie 

ten opsigte van buite-egtelike geslagsverkeer. Tog is daar by die 

jonger mense 'n beduidende verandering op te merk ten opsigte van 

die rol wat die seksuele speel in die keuse van 'n huweliksmaat 

(Sien 3. 9 .1). Nog steeds is die tradisionele aspekte van die 

huwelik belangrik. Byvoorbeeld die sosiale aspek: die familie se 
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betrokkenheid by die huwelik is nog steeds kardinaal. Di t blyk 

egter asof 'n huweliksmaat soms gekies word op grond van die 

seksuele sinkronisasie wat daar tussen die paartjie bestaan. Dit 

blyk selfs dat 'n genotvolle seksuele verhouding met romantiese 

liefde verwar word. 

As gese word dat die seksuele nie die bepalende faktor is by die 

keuse van 'n huweliksmaat nie, dan moet bygevoeg word dat liefde 

eweneens nie die maatstaf was in die ou dae nie. By die ouer mense 

was dit duidelik dat die begrippe tere en suiwer liefde gebaseer op 

wedersydse respek, nie in verband te bring is met die huwelik nie. 

Pretorius (1972:134) het by die Xhosa gevind: 'Die keuse van 'n 

huweliksmaat en die huwelik self is nie soos in die geval van die 

Westerling romanties gekleurd nie. Romantiese liefde of liefde in 

die sin van bereidwillige aanvaarding van 'n synsverbondenheid 

waarin die element trou onontbeerlik is, is nie eie aan die Xhosa 

huwelik nie.' 

By die jongmense speel romanse wel 'n rol in die seksuele lewe voor 

die huwelik. Daarmee word nie gese dat alle verhoudings die gevolg 

is van romantiese liefde nie, by verre is dit nie die geval nie. 

Wat wel waar is, is dat romantiese lief de bekend is aan die 

jongmense en dat dit hoog gewaardeer word. Romantiese liefde is ook 

deesdae die ideaal vir 'n huweliksluiting, alhoewel die ideaal 

dikwels nie verwesenlik word nie. Die verklaring vir laasgenoemde 

le moontlik daarin dat die primere doel van die Tsongahuwelik nie 

verander het nie. Tradisioneel was die kardinale element van die 
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huwelik om 'n nageslag voort te bring. Hierdie studie is van mening 

dat die primere belang van kinders in die huwelik nog nie verander 

het nie. Die mikpunt van die huwelik is nog steeds die voortbring 

van kinders en nie die synsverbondenheid van twee verliefde mense 

nie. 

5.1.4 Owerspel. 

Daar blyk verskillende redes te wees vir owerspel: 

-ekonomiese redes 

-fisiese redes 

-sosiale redes. 

Die ekonomiese redes vir owerspel weeg miskien die swaarste by die 

Tsonga. Vroue is afhanklik van hul mans vir finansiele oorlewing. 

Die man spandeer geld op 'n onverskillige wyse. Die vrou is verplig 

om 'n verhouding met 'n ander man aan te gaan ten einde ekonomies 

te oorleef. 'n Bose kringloop ontstaan. 

Nie net by owerspel nie maar ook in ander fasette van die 

seksualiteit speel die ekonomie 'n belangrike rol. Byvoorbeeld, 

indien 'n jongmeisie klere sou aantrek om die teenoorgestelde 

geslag te imponeer, sal sy nie klere aantrek wat 'n bepaalde 

liggaamsdeel of dele beklemtoon nie. Begeerlikheid word nie 

daardeur opgewek nie maar wel met klere wat finansiele welstand 

uitbeeld. Dieselfde geld vir mans. Tot 'n groot mate geld die norm: 

aanloklikheid is gelyk aan rykdom. 
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Met fisiese redes word hoofsaaklik bedoel die fisiese seksdrang. 

Seksuele omgang met slegs een ander persoon, oor 'n lang tydperk 

neig om soms van die dinamiek te verloor. Ten einde weer opwinding 

aan die geslagsdaad te verleen, meet daar gesoek word na 'n nuwe 

seksmaat. In samelewings waar daar swaar klem gele word op die 

eksklusiwiteit van seks tot die huwelik, sien ons dat daar talle 

innoverende maniere van geslagsomgang bestaan. Die rede hiervoor is 

moontlik ook maar om die eentonigheid wat mag insluip teen te werk. 

Dit blyk dus dat sekere samelewings, om die geslagsdaad prikkelend 

te hou, gereeld tegnieke wissel, terwyl die Tsonga eerder seksmaats 

wissel. 

Daar is heelwat sosiale redes vir owerspel. 

sosiale rede is die poliginiese huwelik. Die 

Die belangrikste 

feit dat 'n man 

geregtig en in staat daartoe geag word om meer as een vrou te he, 

verskaf 'n motief vir owerspel by die monogame huwelik van vandag. 

Die indruk is verkry dat die poliginiese huwelik nie aan die 

verdwyn is weens die onaanvaarbaarheid daarvan nie maar weens die 

ekonomiese onmoontlikheid daarvan. Menige owerspelige verhouding 

blyk 'n wysiging maar ook 'n voortsetting op die tradisionele 

poliginiese huwelik te wees. 

Om die dubbele standaarde ten opsigte van buite-egtelike 

verhoudings te verklaar, is nie eenvoudig nie. Die klaarblyklike 

verklaring vir die feit dat die man skynbaar ongesteurd mag 

voortgaan met owerspel terwyl dit by die vrou totaal onaanvaarbaar 

is, word gewoonlik gegee op grond van die man se dominante posisie 
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in die Tsongasamelewing. Di t was egter duidelik dat die saak 

dieperliggend is. 

In die soeke na 'n verklaring vir hierdie dubbele standaarde word 

gebruik gemaak van die artikel van Broude (1980:207). Broude het 'n 

kruis-kulturele studie gedoen van buite-egtelike seksnorme. Daarin 

het sy gevind dat dit redelik algemeen voorkom in verskillende 

kul ture dat ' ... males across cultures have a low tolerance for 

sexual betrayal .... ' (Broude 1980:207) Sy verklaar hierdie 

verskynsel met wat sy noem die sosiobiologiese perspektief. Hierdie 

perspektief f okus op die moontlike swangerskap van die vrou tydens 

buite-egtelike geslagsverkeer en die invloed daarvan op die man se 

eie voortbrengs van 'n nageslag . 

... males who tolerate infidelity in their wives may be 

decreasing the representation of their own genes in 

future generations, whereas the genetic input of males 

who require faithfulness on the part of their wives 

increases proportionately in future generations. In 

sociobiological terms, then, natural selection favors 

those males who demand sexual exclusivity in their wives 

and selects against males who fail to do so. 

The sociobiological argument, in fact, is also effective 

in explaining the double standard. While it is not in the 

reproductive interests of a male to raise another man's 

offspring, it can be to his advantage to impregnate as 

many women as possible. His own investment in doing so is 
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minimal, and to the extent that he is successful, he 

increases his own chances of maximizing his surviving 

offspring. 

(Broude 1980:207) 

Die sosiobiologiese perspektief van Broude verklaar tot 'n groot 

mate die man se houding jeens sy vrou se owerspel. Ten opsigte van 

die vrou kan gese word dat sy selde indien ooi t haar man se 

owerspel as die verbreking van 'n band van huwelikstrou sien. Vir 

die vrou is dit eerder 'n ekonomiese terugslag, met ander woorde 

eerder 'n verbreking van versorgingstrou. Die assosiasie tussen 

liefde en eksklusiewe seksuele gedrag is egter 'n gedagte wat onder 

die huidige geslag jongmense reeds goed gevestig is. 

Ten opsigte van die Tsonga se persepsies omtrent owerspel is dit 

egter belangrik om daarop te let dat die ideaal nog altyd 'n 

geslote seksuele verhouding binne die huwelik was. Twee navorsers 

wat die Tsonga kruiskultureel vergelyk het, het die volgende 

bevind: 

Comparing the habits of the Pedis and the Thongas [sic] we 

observe the strange fact: amongst the Thongas[sic] the 

unmarried girl is quite free and the married woman is 

taboo. Amongst the Pedis it is just the reverse; girls 

are absolutely prohibited from having any sexual relation 

before their marriage and, on the contrary, after 

marriage when a woman who has had children can have 
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intercourse with other men than her husband. 

(Junod 1927a:99) 

Ander navorsers het bevind: 

The Lovedu attitude is less strict than that of the 

Tsonga living among them, for Tsonga married women are 

expected to be faithful to their husbands, and the 

compensation and fine for adultery are far higher than 

among the Lovedu. 

(Krige & Krige 1954:79) 

Dit is dus duidelik dat die Tsonga, vanuit kruis-kulturele 

perspektief, bekend staan as streng en nadruklik ten opsigte van 

geslote seksuele verhoudings binne die huwelik. Tog is dit duidelik 

dat hierdie ideaal hoegenaamd nie uitgeleef word nie (Sien 2.6.6 & 

3.8.4). 'It must merely be mentioned that in a culture in which 

love is identified with sexuality, in which the individual's 

personal, erotic love life is a dimension of the human heart in 

which he lacks experience in all its aspects, and in which, 

consequently, the idea of "faithfulness" does not exist, a word 

like adultery must remain an empty, abstract, juristic concept.' 

(Trobisch 1961a:202} 

5.1.5 Gewenste en werklike gedrag. 

Hierdie inkonsekwentheid tussen gewenste en werklike seksuele 
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gedrag kom heel moontlik universeel voor. By die Tsonga was die 

ui teenlopendheid tussen die moraal wat voorgestaan word en die 

moraliteit self baie duidelik sigbaar (Sien 3.9.1). 

Ander navorsers in Afrika kon die verskil tussen gewenste en 

werklike optrede duidelik aantoon weens die metode van navorsing 

wat gevolg is. (Kisekka 1973:165;170;172;174. Du Toit 1987:569) Du 

Toit het byvoorbeeld bevind dat alle skooldogters dit as ongewens 

beskou as ongehude tienerdogters swanger raak. Tog het 'n groot 

persentasie van hierdie self de dogters reeds as tieners hul eerste 

kind gehad. Met die navorsing wat gevolg is vir hierdie studie het 

di t meermale voorgekom dat persone hul eie gedrag as ongewens 

beskou. Hulle openbaar 'n fatalistiese aanvaarding van hul eie 

gedrag, waaroor daar skynbaar min beheer bestaan maar wat nogtans 

as ongewens afgemaak word. Dit is nie 'n geval van die libido wat 

op 'n onbewaakte oomblik die oorhand oor die persoon se 

selfbeheersing gekry het nie. Dit gaan oor 'n lewenswyse wat 

deurlopend gevolg word ongeag die persoon se mening dat dit eintlik 

die verkeerde lewenswyse is. 

Hierdie verskil 

verantwoordelik 

tussen gewenste en werklike 

vir heelwat negatiewe newe-effekte. 

gedrag 

Indien 

is 

'n 

persoon 'n bepaalde lewenswyse vir homself/haarself bepaal het, 

word alle voorsorg getref ten einde daardie lewensstyl ten volle 

tot sy reg te laat kom. Indien 'n persoon se lewensstyl slegs per 

toeval aan hom/haar toegevoeg is, lei dit tot 'n fatalistiese 

uitkyk op die hele lewe. Veral ten opsigte van die seksuele moet 'n 
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persoon volwasse genoeg wees om die presiese aard van sy /haar 

lewensgedrag te bepaal en daarvolgens te leef en te beplan. Juis 

hierdie verskil tussen gewenste en werklike gedrag lei heel 

moontlik tot die meeste eksistensiele nood ten opsigte van die 

seksuele by die Tsonga. 

5.1.6 Alledaags dog privaat. 

Seks word deur Tsongamense begryp as 'n alledaagse aktiwiteit. Met 

alledaags word bedoel dat die idee van seks minder emosionele 

bagasie met dit saamdra as wat dit die geval is in ander 

samelewings, en nie dat seks iets onbeduidends of nietig is nie. 

Seks is 'n natuurlike deel van die alledaagse lewe wat gesond, 

heilsaam en natuurlik is. 'Die Bantoe het nie daardie vrees vir 

seksuele deelname wat gewoonlik aan die Christelik-Westerse idee 

van die voor- en buite-huwelikse sonde verbonde is nie. Vir die 

Bantoe is seksuele deelname net so belangrik en natuurlik as die 

verkryging van voedsel.' (De Jager 1964:233) Seksbeoefening is 

telkens in die gesprekke in verband gebring met eet {Sien 2.4.4.1 

& 3.1.2.4). Die korrelasies is onder andere die volgende: soos elke 

mens elke dag kos eet so behoort elke mens ook gereeld seks te he. 

Die eet van kos word egter gereguleer deur 'n paar bepalings soos 

byvoorbeeld wat geeet mag word; waar dit geeet word en saam met wie 

dit geeet word. Hierdie regulasies ontneem egter nie die etery van 

sy alledaagse karakter nie. Seks word gesien as 'n vanselfsprekende 

deel van die alledaagse lewe. 
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Die mees sigbare bewys van hierdie persepsie het gekom van die 

spontane, onge1nhibeerde wyse waarop daar oar die onderwerp van 

seks gepraat is. Dit het telkens verstom hoe openlik gesprekke 

gevoer is oar selfs die mees intieme besonderhede, deur jonk en 

oud, deur manlike en vroulike gespreksgenote. Hierdie openheid kan 

maklik deur persone afkomstig van meer geYnhibeerde samelewings 

verstaan word as losbandigheid, wat dit ender geen omstandighede is 

nie. Seks is vir die Tsonga doodgewoon 'n minder gelaaide term en 

aktiwiteit as wat dit vir ander samelewings mag wees. 

Sander om bogenoemde te weerspreek, is seks oak 'n uiters private 

aangeleentheid in die Tsongasamelewing (Sien 2.5.4). Die private 

aard van die seksualiteit hef egter nie die alledaagse aard daarvan 

op nie. Die twee entiteite bestaan parallel tot mekaar. Alhoewel 

seks dus as iets natuurlik, gesond en noodsaaklik gesien word, is 

dit nie vir die openbare oog bedoel nie. Talle navorsers rapporteer 

hierdie selfde verskynsel, ender andere Schapera (1933:66): 

' ... public demonstrations of affection are considered most 

unbecoming, and are in fact seldom seen, .... ' Diskresie meer as 

geheimsinnigheid, word verlang. Seks is met ander woorde nie omhul 

deur misterie nie. Dit is slegs goeie maniere om seks uit die 

openbare oog en oar te hou, ten einde verleentheid vir almal te 

spaar. 

Oppervlakkige waarneming kan 

Tsongasamelewing 'n steriele, 

die indruk wek 

a-seksuele gemeenskap 

dat 

is. 

die 

So 

byvoorbeeld sit geslagte apart in die kerk. Seuns en meisies loop 
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afsonderlik van mekaar, van en na die skool. Jong paartjies loop 

nooit in hul tuisgemeenskap in die straat en hande vashou nie, om 

die waarheid te se, verliefde paartjies is bykans onsigbaar in hul 

eie gemeenskap. In die openbaar neem egpare geen notisie van mekaar 

nie. 'n Buitestaander of vreemdeling sal egpare kan identifiseer 

juis op die manier waarop die persone mekaar ignoreer. Bogenoemde 

voorbeelde is nie 'n negering van seksualiteit nie, dit is gewoon 

fatsoenlike optrede in 'n gemeenskap wat nie op straat 

gekonfronteer wil word met die seksuele nie. 

Hierdie private aard van die Tsongaseksualiteit moet nie verwar 

word met die sogenaamde publieke moraliteit en private moraliteit 

nie. (Esterhuyse 1980:27) Die publieke moraliteit is daarop 

ingestel om in die openbaar 'n skyn van fatsoenlikheid en pynlik 

beskermde kuisheid ten toon te stel. Openbare fatsoenlikheid word 

dan beskou as 'n lewensnoodsaaklike maatskaplike deug. Wat egter in 

die private sfeer gebeur, agter geslote deure en tussen lakens, 

verskil aansienlik van die publieke moraliteit. Tsongaseksualiteit 

is nie skynheilig nie. 

5.1.7 Pro-seksueel. 

Om nader te kom aan 'n tipering van die persepsies oor seksualiteit 

by die Tsonga sal moet gesoek word na die unieke gerigtheid van 

Tsongadenke ten opsigte van seksualiteit. Die voor die hand 

liggende fokus van denke is die prokreatiewe funksie van seks weens 

die swaar klem wat gele word op vrugbaarheid, nageslag en 
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farnilieverwantskap. Die prokreatiewe funksie van seks word egter 

gebalanseer deur die rekreatiewe funksie van seks in die denke van 

die Tsonga. Dus kan daar nie van 'n eensydige fokus gepraat word 

nie. Eerder le die uniekheid van Tsonga seksuele persepsies in die 

positiewe waardering van die geslagsdaad. Daarorn kan daar in 

aansluiting by Pretorius gepraat word van 'n pro-seksuele kultuur 

by die Tsonga. 'Onder laasgenoernde word verstaan 'n kultuur waarin 

die houding teenoor die seksuele bestanddeel (van die kul tuur) 

positief is, met antler woorde 'n positiewe ingesteldheid bepaal die 

positiewe karakter van die hele kultuur ten opsigte van die 

seksualiteit.' (Pretorius 1972:148) 

Elke indiwidu streef daarna om sy seksuele verrnoens tot die optimum 

te ontwikkel. Die geslagsdrang, oftewel libido, is nie 'n 

verleentheid nie rnaar bate. Vroue verleng die labia minora 

uitsluitlik om die vreugde en genot van seks te verhoog (Sien 

2.1.3). Seks is lewensbelangrik sowel in sy prokreatiewe as 

rekreatiewe funksies. Een van die rnooiste beskrywings van die 

geslagsdaad is by cr4 gekry. Volgens horn is geslagsgerneenskap en 

reen dieselfde ding. Die hernel wat rnanlik is, bevrug die aarde wat 

vroulik is met sy sperms (reendruppels) . Uit hierdie daad vloei die 

lewe, plante begin groei en riviere loop. 

'n Belangrike aspek van 'n pro-seksuele kultuur is die mate van 

integrasie van die seksualiteit by die kosrnologie. 'Die 

seksualiteit is geYntegreerd in en word ondersteun deur die 

kultuur, dit word opgevat as iets wat by die volledige rnenswees 
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behoort, en is iets wat nuttig en soms noodsaaklik vir die menslike 

kontak is.' (Pretorius 1972:149) Hierdie integrasie van die 

seksualiteit by die totale menswees is 'n belangrike aspek vir 'n 

gesonde siening oor seks. Seksualiteit word holisties in die mens 

se bestaan ge1nkorporeer. 

Die seksualiteit by die Tsonga word gereguleer deur talle 

beperkings, wette en taboes. Hierdie reels en voorskrifte doen 

egter geensins afbreek aan die positiewe instelling teenoor seks 

nie. Hierdie bepalings is utilitaries gerig en tas nie werklik die 

mens se gemoedstoestand aan nie. Daarom word seks selde indien ooit 

genoem in die konteks van emosies SOOS selfbeheersing, 

skuldgevoelens, sonde en obsessies. Dit is belangrik om te onthou 

dat die Tsonga nie 'n Viktoriaanse verlede het nie. 'Dit was immers 

in die Viktoriaanse era dat elke toespeling op seksuele belewing en 

elke suggestie van lusbevrediging as onfatsoenlik en onbeskaaf 

beskou is. Fatsoenlikheid, in die morele sin van die woord, is in 

die era van ons geskiedenis sender meer gelykgestel met 

lusvyandigheid en seksuele neutraliteit.' (Esterhuyse 1980: 16) 

Bogenoemde aanhaling is natuurlik van toepassing op die westerse 

wereld. Die afwesigheid van 'n Viktoriaanse verlede word eers 

voelbaar wanneer 'n kultuur wat hierdie era gespaar is, bestudeer 

word. 

Universeel word seks vir drie doeleindes beoefen, naamlik: 

- vir voortplanting 
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- bevrediging van die fisiese geslagsdrang 

- as liefdesbetuiging. 

Al drie hierdie fasette word hoog geag in 'n pro-seksuele kultuur. 

Elkeen neem sy regmatige plek in op sekere stadiums van 'n persoon 

se lewe. So sal lusbevrediging en liefdesbetuiging meer prominent 

wees voor die huwelik terwyl voortplanting meer aandag sal geniet 

binne die huwelik. Opmerklik by die Tsonga is dat lusbevrediging 

nie as vulger of afstootlik ervaar word nie maar as natuurlik. 

Alhoewel meeste seks plaasvind binne 'n verhouding, van watter aard 

ookal, mag die doel van die verhouding lusbevrediging wees. So is 

baie verhoudings dus skyn liefdesverhoudings met die doel van 

lusbevrediging terwyl albei partye daarvan bewus is. 

Tot dusver is melding gemaak van die prokreatiewe sowel as die 

rekreatiewe belang van seks vir die Tsonga. Indien hierdie die 

enigste twee aspekte van die seksualiteit was wat belangrik is, sou 

dit op 'n oppervlakkigheid in persepsie dui. Albei hierdie aspekte 

ken geen diepere sin aan die seksuele toe as bloot die biologiese 

nie. Dit is egter duidelik dat liefdesbetuiging 'n eweneens 

prominente rol speel. Seks kom by die Tsonga tot sy volle reg in sy 

sosiale, emosionele en biologiese dimensies. 

Die volgende vraag kom op: Binne 'n pro-seksuele kultuur, maar 

tegelyk ook 'n manlik gedomineerde kultuur, hoe kom die vrou se 

seksuele behoeftes tot hul reg? Die Tsongakultuur is baie duidelik 

'n manlik gedomineerde kultuur. Hierdie studie gaan egter van die 
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standpunt uit dat die seksuele die enigste terrein is waarop die 

vrou as 'n gelyke vennoot gesien en soms ook behandel word. Dit is 

veral duidelik tydens die liefdesvoorstel (gangisa) (Sien 2. 3 & 

3 .1. 2. 2) . Vir daardie periode van tyd is die vrou selfs die 

dominerende een. Die man word gereduseer tot 'n bedelaar en die 

vrou het volle reg om te besluit en te doen soos sy wil, selfs om 

die man te verneder. Tydens die geslagsdaad word die vrou deurgaans 

gesien as 'n gelyke vennoot wat eweneens geregtig is op die 

bevrediging van haar libido, alhoewel dit aangeneem kan word dat 

alle mans nie noodwendig konsidererend optree nie. Hierdie studie 

aanvaar dus dat die Tsongavrou in die seksuele denke deurgaans 

ervaar word as die man se gelyke wat geregtig is op dieselfde 

voorregte as die man en dat verskille in status genegeer word 

tydens die liefdespel. 

Dit is die indruk van hierdie studie dat alternatiewe en afwykende 

seksuele gedrag uiters skaars is ender die Tsonga. Alhoewel die 

verklaring vir bogenoemde meer op die vlak van die seksologie 

tuishoort, wil hierdie studie dit tog waag om te se dat dit verband 

hou met die pro-seksuele aard van die kul tuur. Gepaardgaande 

hiermee blyk dit dat daar relatief min seksverwante versteurings 

(impotensie, vaginisme, ensovoorts) by indiwidue voorkom. Indien 

die waarneming van hierdie studie korrek is in bogenoemde gevalle, 

word dit alles aan die positiewe ingesteldheid teenoor seks 

toegeskryf. 
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5.1.8 Moraliteit. 

Tsongaseksualiteit kan nie sander meer as permissief of restriktief 

beskryf word nie. Die feit dat seks nie tot die huwelik beperk is 

nie, sal gemeet aan Christelike standaarde, as permissief beskryf 

kan word. Aan die ander kant sal die Tsonga die feit dat Christene 

'n stilswye handhaaf random masturbasie en sommiges di t selfs 

goedpraat, as permissief beskryf. Die probleem random die 

beskrywing van seksuele waardes as permissief of restriktief, gaan 

oor die standaard wat gebruik word om dit mee te meet. Vir hierdie 

studie is die Christelike moraal die standaard maar soos bogenoemde 

voorbeeld aantoon, is dit selfs met 'n erkende metingsstandaard nog 

steeds moeilik om 'n etiket aan te heg aangesien dit twee totaal 

verskillende sisteme verteenwoordig. 

In aansluiting by die pro-seksuele aard van die Tsonga is die 

seksuele moraal nie gerig op die ontmoediging van die seksdaad self 

nie. Dit is gerig op die negatiewe aspekte wat deur die geslagsdaad 

ontketen of veroorsaak kan word. Byvoorbeeld is dit nie verkeerd 

vir die jongmense om seks te he nie maar die moontlike gevolg, 

naamlik swangerskap buite die huwelik, is verkeerd. Seks vir die 

Tsonga is definitief nie vry nie maar die nie-restriktiewe aard van 

die seksuele persepsies is duidelik. Krige het hierdie selfde 

ervaring gehad ender ander gemeenskappe en beskryf dit soos volg: 

'Sex is not regarded as a temptation to be resisted by painful 

efforts of will. There is nothing morally wrong with sex or the sex 
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act; ... ' (Krige & Krige 1954:78) Pretorius haal ook vir Krige aan: 

'The Southern Bantu have not that horror of sexual intercourse that 

is associated with the Christian idea that sex and sin are almost 

synonomous. They look upon the union of the sexes as something 

natural and good.' (Pretorius 1972:150) Die seksuele word dus nie 

beskou as 'n versoeking wat deur pogings van wilskrag teengegaan 

moet word nie. 

'n Ander aspek van Tsonga seksuele moraal is dat alle bepalings nie 

op dieself de vlak le nie maar dat daar gediff erensieer word tussen 

streng en minder streng reels. Alle reels en regulasies wat die 

Tsonga se seksualiteit beheer sal nie noodwendig in een van die 

kategoriee pas nie. Oorvleueling sal definitief voorkom. Daar is 

veral drie vlakke van bepalings onderskei by die Tsonga: 

- Die strengste bepalings is die swa yila (taboe) bepalings. 

'n Voorbeeld hier is dat 'n man nie met sy vrou gemeenskap mag 

he solank as wat sy menstrueer nie. By hierdie bepalings volg 

daar outomatiese, bo-natuurlike straf op oortredings. 

- Die tweede graad van bepalings is die swo biha (dit is sleg, 

boos, aanstootlik) bepalings. Hiervolgens mag 'n man 

byvoorbeeld nie met 'n ander man se vrou gemeenskap he nie. By 

hierdie bepalings moet die oortreder eers uitgevang word en is 

dan strafbaar deur die gereg. 

- Die derde vlak van bepalings is die a swi pfumeleriki (dit 

is nie toelaatbaar nie) bepalings. Byvoorbeeld is dit nie 

toelaatbaar vir jongmense om seks te he nie want hulle kan 
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swanger raak. Oortredings hier le omtrent op die vlak van swak 

maniere en sal moontlik afkeur en vermaning ontlok maar nie 

noodwendig straf nie. 

5.1.9 Christendom. 

Hier word veral gekyk na die invloed wat die koms van die 

Christelike godsdiens op die seksualiteit van die Tsonga gehad het. 

Hierdie studie gaan nie presies probeer bepaal wat die effek van 

die Christendom op die Tsongasamelewing was nie. Hierdie studie 

maak die aanname, op grond van waarnemings, dat die Christendom die 

Tsongasamelewing drasties geaffekteer het. Die waarnemings sluit 

onder andere in die feit dat die Tsonga vandag as 'n hoofsaaklik 

Christelike samelewing beskryf kan word, selfs hedendaagse 

aanhangers van die tradisionele geloof is tot 'n groot mate onder 

die invloed van die Christelike geloof. 

Slegs twee voorbeelde van Christe like beinvloeding by 

Tsongaseksualiteit word genoem. Die een 'n voorbeeld van indirekte 

beYnvloeding, die antler 'n voorbeeld van direkte beYnvloeding. Die 

eerste voorbeeld handel oor die hedendaagse ideaal vir 'n meer 

intieme en kameraadskaplike verhouding binne die huwelik. Dit is 

moeilik om te beweer dat hierdie nuwe ideaal 'n produk is van 

Christelike beinvloeding, dit kan ook 'n produk wees van die 

verindiwidualiseringsproses of talle ander prosesse. Dit is egter 

waar dat die Christelike geloof sy instemming gee aan hierdie nuwe 

neiging en dus op daardie manier indirekte beinvloeding verskaf. 
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Die ander voorbeeld handel oor die legalisme van 'sekere Christene' 

{Sien 3.9.3). Christelike beginsels word verabsoluteer in 'n 

Viktoriaanse tipe kuisheidsmoraal. Hier geld direkte Christelike 

beYnvloeding. 

Dit is duidelik dat daar by die hedendaagse Christen Tsonga 'n 

verandering ingetree het ten opsigte van die seksualiteit. Die 

vraag is egter of hierdie aanpassings nader aan die Christelike 

norm beweeg het. Die antwoord hierop is dat daar met die 

veranderings wat daar ten opsigte van die Tsongaseksualiteit 

ingetree het nie noodwendig nader aan die Christelike norm beweeg 

is nie maar in sommige gevalle selfs verder weg. As voorbeeld kan 

hier dien voorhuwelikse seks, 'n onderwerp waarop swaar klem gele 

word by die Christendom. Dit blyk egter dat voorhuwelikse 

seksbeoefening eerder toegeneem het by die moderne Christen 

Tsongajongmens as dat dit afgeneem het. Dit is ook duidelik dat die 

Christelike boodskap in hierdie verband nie misverstaan word nie. 

Hoekom het die Christelike invloed nie sterker deurgewerk na die 

vlak van die seksuele nie? 

Moontlike verklarings vir bogenoemde kan gesoek word in die 

moontlikheid dat die seksuele 'n intieme, private onderwerp is en 

dat die Christenskap gevolglik nog nie daardie dieper vlakke van 

bestaan aangeraak het nie. Dit is egter onwaarskynlik aangesien die 

Christelike geloof baie ferm beginsels handhaaf omtrent byvoorbeeld 

maagdelike kuisheid. 'n Ander moontlikheid is dat die Christendom 

en daarmee saam alle ander godsdienstige invloede nie soveel inslag 
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gevind het in die Tsongaseksualiteit soos wat dit in ander 

samelewings die geval mag wees nie. Godsdiens word met ander woorde 

ervaar as deel van die totale menswees maar nie dat di t die 

menswees totaal beheer en oorneem nie. Godsdiens word dus sy 

regmatige plek gegun in die gemeenskapslewe maar met die voorbehoud 

dat die godsdiens nie die totale gemeenskapslewe skaak en 

manipuleer nie. 

Daarenteen blyk dit dat wendings op kulturele vlak baie duideliker 

in die seksualiteit gereflekteer word. 'Belangrike aspekte van die 

seksualiteit is dus kultureel bepaal. Elke generasie neig om sy 

bepaalde regulering van die geslagtelikheid aan die volgende geslag 

oor te dra. So word die vrug van vorige geslagte se soeke na 'n 

geskikte kanalisering van die seksualiteit - dit sou as 'n deel van 

die moraal beskou kon word - op hul nasate oorgedra.' (Pretorius 

1972:125) Esterhuyse noem in sy bespreking van die menslike 

seksualiteit ook die groot invloed van die kultuur: 'Die mens is 

nie net skepper van sy kultuur nie; hy is ook skepsel daarvan. Hy 

is nie net erflater nie; hy is ook erfgenaam.' (Esterhuyse 1980:11) 

Kau het ook bevind dat die kultuur 'n belangrike rol speel: 'This 

suggests that no difference exists between the highly religious and 

those low on religiosity with regard to their attitude towards 

premarital pregnancy. We may therefore conclude that this attitude 

may be a result of other factors such as the culture of the 

people.' (Kau 1989:70) Die begrip kultuur is natuurlik 'n 

omvattende term wat die ekonomie, politiek, religie ensovoorts 

insluit. Dit moet aangeneem word dat bogenoemde persone van hierdie 
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bree definisie van kultuur gebruik maak. 

So 'n omvattende definisie van kultuur lyk soos volg: dit is die 

totale nie-biologiese erfenis wat 'n onderskeibare identiteit aan 

'n bepaalde samelewing verleen. 

Hierdie studie wil egter van 'n enger definisie van kultuur gebruik 

maak, 'n definisie wat nie die ekonomiese, politieke en religieuse 

stelsels insluit nie. Daarom word die term 'kultuur' hier gebruik 

in die sin van sosiale tradisies, gebruike, waardes, simbole en 

denkpatrone wat in die gemeenskap gevestig geraak het, met slegs 'n 

indirekte be1nvloeding vanuit die groter kulturele stelsels. Daarom 

kan daar tot die gevolgtrekking gekom word dat die seksuele 

sanksies wat geld eerder deur gevestigde sosio-kulturele konvensies 

bepaal word as deur die Christelike religie. 

Hierdie studie wil bogenoemde moontlikheid aanvaar as die korrekte 

en daarmee kom by die eerste hipotese van hierdie studie naamlik: 

Die seksualiteit van die Tsonga word meer bepaal deur sosio

kulturele waardes en tradisies as wat dit Christelik-religieus 

bepaald is. 

5.2 Kultureel. 

As aanvaar word dat die kultuur die grootste invloed op 

Tsongaseksualiteit uitoefen dan sal daar gepoog moet word om te 

bepaal presies wat hierdie invloed vanaf die kultuur is. 
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5.2.1 Seksuele probleem. 

Al vorens daar na die kul turele faktore gekyk word, moet eers 

vasgestel word of daar 'n probleem op te merk is ten opsigte van 

die huidige stand van die Tsongaseksualiteit. Met ander woorde of 

die seksualiteit in 'n toestand verkeer wat bekommernis behoort op 

te wek en of die seksuali tei t dalk in 'n bevredigende toe stand 

verkeer. As gepraat word van die 'huidige stand' verwys dit veral 

na die stand van die seksuele soos dit in hierdie studie ender die 

jongmense gevind is. 

Aan die bevredigende kant kan die volgende genoem word. Die Tsonga 

het beslis sy positiewe, pro-seksuele karakter behou. Daar is nog 

steeds 'n hoe waardering vir die seksuele en word seks steeds met 

'n bepaalde alledaagsheid bejeen. Seksuele bevrediging word steeds 

as 'n mensereg van elke indiwidu beskou. 

Dit word ook positief waardeer dat promisku1teit ender die Tsonga 

ui ters skaars blyk te wees. Met promisku1tei t word hi er bedoel 

insidentele · of kitsseks wat buite 'n behoorlik onderhandelde 

verhouding plaasvind. 'Daar bestaan geen Bantoe-gemeenskap waarin 

algemene promisku1teit geduld word nie. Sekere sendelinge, 

handelaars, administrateurs, ens., het hierdie verdraaide prentjie 

geskep omdat hulle die Bantoe se seksuele praktyke vanuit hul eie 

standpunt beoordeel het.' (De Jager 1964:233) Bykans alle seks by 

die Tsonga vind plaas tussen twee persone wat in 'n verhouding 

staan, van watter aard ookal. Die basis van hierdie ooreenkoms tot 
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'n verhouding is altyd die liefde. Met ander woorde, liefde is 

altyd die deurslaggewende term in die onderhandelings, alhoewel die 

werklike emosie van liefde nie noodwendig altyd teenwoordig mag 

wees nie. 

Aan die negatiewe kant kan genoem word dat seksuele gedrag in die 

Tsongagemeenskap ook tot heelwat eksistensiele nood bydra. Alhoewel 

hierdie studie nie 'n presiese kwantitatiewe ~erifikasie kan maak 

van die voorkoms van ongehude swangerskappe, seksueel oordraagbare 

siektes en byvoorbeeld owerspel nie, is die hoe voorkoms daarvan in 

die gemeenskap ooglopend. Deel van die swaarkry wat dit meebring is 

dat die gemeenskap gekant is teen bogenoemde en dit ten sterkste 

afkeur. 

Ook ten opsigte van die ouers se verwagtings is daar 'n probleem te 

bespeur. Kinders tree op in teenstelling met die verwagtings wat 

hul ouers aan hul stel. Ook aan ander gesagsinstellings soos die 

skool en selfs vukhomba se verwagtings word nie voldoen nie. 

Hierdie blatante miskenning van die ouers se verwagtings moet 

noodwendig tot heelwat spanning in die gemeenskap lei. 

Ook vanuit 'n Christelike oogpunt is daar probleme. Mense bekeer 

hulle tot die Christelike geloof sender dat die Christelike etiek 

blyk grootskaalse gedragsverandering ten opsigte van die seksuele 

teweeg te bring. Dit is ook duidelik dat die verontagsaming van die 

Christelike geloof se vereistes tot geen spanning aanleiding gee by 

die Tsongagelowiges nie. Dit is slegs die kerk wat gespanne is en 
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wonder waar hy gefaal het in die verkondiging van die Boodskap. 

Dit blyk dat seks se belang buite verhouding opgeblaas is by 

sommige Tsongajongrnense van vandag. Daar kan selfs so ver gegaan 

word om te praat van 'n beheptheid met seks. Seks word 'n 

gebruiksartikel, 'n kommoditeit wat op 'n uitverkoping aangebied 

word. Sommige jongmense wil ten alle koste in 'n seksuele 

verhouding te staan kom. Die motivering in sulke gevalle is dan 

aanvaarding deur die groep of sosiale erkenning. Hierdie persone 

oorskry dus 

voorhuwelikse 

die 

seks 

tradisioneel aanvaarde 

naamlik: bevrediging 

motiverings vir 

van die fisiese 

geslagsdrang en ook liefdesbetuiging. (Sien 5.1.7) Hierdie obsessie 

met seks dui op 'n ongesonde ontwikkeling in die 

Tsongaseksualiteit. 

Indien daar oor die seksualiteit van die Tsonga geoordeel word kan 

dit dus nie gese word dat dit in totale chaos verkeer nie. Daar is 

positiewe elemente maar ook die ontwikkeling van heelwat negatiewe 

elemente in die huidige. 

5.2.2 Vervreemding. 

Vervolgens word spesifiek gefokus op die prosesse in die kultuur 

van die Tsonga wat moontlik die seksualiteit kon beinvloed. Hierdie 

studie gaan van die standpunt uit dat dit juis die proses van 

vervreemding is wat die seksualiteit beinvloed. 
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In 1959 skryf Melvin Seeman 'n artikel om sekere konsepte rondom 

vervreemding uit te lig. Hy se die moderne massasamelewing bestaan 

uit sekere wesenlike struktuurelemente: 

- die ontwikkeling van onpersoonlikheid en 'n afname in 

verwantskappe; 

- die ontwikkeling van 'n burokrasie wat tot sekularisasie 

lei; 

- toenemende sosiale differensiasie en spesialisasie van 

take; 

- toenemende sosiale mobiliteit, en 

- vergroting van skaal of bigness. 

Volgens Seeman {1959) gee hierdie objektiewe vervreemding in die 

massasamelewing uiteindelik aanleiding tot vyf moontlike 

sosiaalsielkundige verskynsels: 

- magteloosheid; 

- normloosheid; 

- geisoleerdheid; 

- selfvervreemding; 

- betekenis- of sinloosheid. 

Bogenoemde verskynsels het feitlik almal in 'n mindere of meerdere 

mate 'n direkte invloed op seksualiteit. 

Magteloosheid verwys na die indiwidu se gedagte dat hy/sy nie volle 

beheer oor sy/haar handelinge of gedrag besit nie. Die lewe het die 
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geneigdheid om maar sy loop te neem met bitter min alterasie 

moontlikhede. Hierdie verskynsel van magteloosheid is heel moontlik 

verantwoordelik vir die grootste aantal negatiewe newe-effekte van 

seks by die Tsonga. Betekenisloosheid staan in noue verband met 

magteloosheid aangesien dit beskryf word as die indiwidu se lae 

verwagting dat betekenisvolle vooruitskattings oor die toekomstige 

uitkomste van gedrag gemaak kan word. 

Dit is vanselfsprekend dat normloosheid of anomie ook 'n direkte 

invloed op die seksualiteit sal he. 'Insofar as one of the most 

general functions of the social structure is to provide a basis for 

predictability and regularity of social behavior, it becomes 

increasingly limited in effectiveness as these elements of the 

social structure become dissociated .... ' (Seeman 1959:787) Tipies 

van 'n gemeenskap wat hierdie mate van vervreemding ervaar, is dat 

dit 'n begeerte tot gerusstelling en sekerheid genereer. 

5.2.3 Vervreemding en seksualiteit. 

Sender om die tradisionele Tsongaseksualiteit te veridealiseer was 

dit in hierdie studie duidelik dat seks in die ou dae veranker was 

in die gemeenskap. ' ... amongst Bantus, sexual relations is not an 

individual affair, as amongst nations more advanced in evolution. 

There is a mysterious relation between them and the collective life 

of the community.' (Junod 1927a:188) Seks het 'n bepaalde sosiale 

funksie vervul. Dit blyk egter dat hierdie funksie aan die verdwyn 

is. '"Lewe" en "seksualiteit" kan nie geskei word nie.' (Botes 
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1991:103) Dit is juis wat gebeur as die seksualiteit gereduseer 

word tot die fisiese seksdaad. Seks verloor sy breer funksie in die 

samelewing. 

Botes se fokus van studie was geslagsopvoeding. Sy le veral klem op 

die geborgenheid wat deur die tradisionele kultuur verskaf is. 

'Mense het veiliger en meer verborge[sic) gevoel. Hulle het dus 

seksualiteit gemakliker, maar tog meer respekvol ervaar en het 

minder inhibisies en vrese ten opsigte van hulle seksualiteit 

ervaar.' (Botes 1991:80) In hierdie studie blyk dit ook dat die 

Tsonga van ouds in al hul gedraginge, maar veral ten opsigte van 

hul seksuele gedrag, onder 'n soort kollektiewe genormeerdheid 

gestaan het. Die verwagtingspatrone van die samelewing, as 'n min 

of meer samehangende en uniforme eenheid, was bekend en weinig 

mense het dit gewaag om die norme en sedes van die samelewing uit 

te toets. 

Botes beskryf tref fend die eensaamheid wat intree as gevolg van die 

verbrokkeling van die tradisionele kultuur: 

Daar is min of geen tyd vir ontspanning en sosialisering 

nie, want die meeste tyd word spandeer om te oorlewe. 

Geslagsopvoeding word as 'n onnodige luukse beskou, omdat 

seks nie as iets wat beplan kan word, gesien word nie. 

Dit gebeur maar net en is in baie gevalle 'n manier om 

eensaamheid te verlig en aanvaar te word deur lede van 

die teenoorgestelde geslag. Eensaamheid dra dus by tot 

die belewenis van seks as 'n gebreksbehoefte en verminder 
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die ervaring van seks as 'n groeibehoefte, omdat seks 

dikwels moet kompenseer vir die gebrekkige sosialisering 

en emosionele ondersteuning wat kenmerkend geword het van 

baie samelewings. 

(Bates 1991:83) 

Bates noem veral twee temas van belang. Gebrek aan beplanning ten 

opsigte van die seksuele en eensaamheid. Soos reeds aangedui hou 

die gebrek aan beplanning verband met magteloosheid. Onder die 

Tsonga speel eensaamheid egter ook 'n belangrike rol. Weens die 

indiwidualisering van die gemeenskap ontstaan daar 'n al hoe groter 

behoefte aan 'n vulling van die sosiale gaping wat ontstaan. Dit 

word toegegee dat seks heel moontlik 'n fantastiese teenvoeter is 

vir indiwiduele eensaamheid. Seks kan egter nie ten volle vergoed 

vir die kulturele vervreemding en gevolglike kulturele eensaamheid, 

soos deur die Tsonga ondervind nie. 

Een van die belangrikste agente van vervreemding onder die Tsonga 

is verwestersing. Schapera het dieselfde by die Kgatla gevind: 

' ... European civilization has unquestionably affected the pattern 

of sexual behavior in the tribal reserve. In other respects, too, 

its influence has worked in the same direction. Education in the 

schools erected within the reserve, and the general infiltration of 

European cultural forces, have given the younger generation a 

greater sense of freedom than they formerly enjoyed.' (Schapera 

1933:87) Die proses van verwestersing is nie 'n nuwe proses nie 

maar is vir ten minste honderd jaar al aktief werksaam in die 
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Tsongagemeenskap. Die westerse kultuur dra veral by tot die 

fragmentasie van die tradisionele Tsongaseksualiteit. 

In die proses van vervreemding het seks 'n entiteit op sy eie 

geword. Vroeer was seks 'n ingebedde saak, ingebed in alle fasette 

van die kul tuur. Seks was ook holisties in die mens se totale 

bestaan geYnkorporeer. ' when an aspect of daily life is no 

longer integrated with our existence, it immediately draws 

disproportionate interest to itself. Such is the situation of sex 

in our culture today.' (Pretorius 1972:121) Waar die seksualiteit 

van die Tsonga dus nie meer in die totale menslike eksistensie 

geYntegreer is nie, lei dit tot obsessiewe gedrag. 

Daar kan dus gese word dat die Tsonga nie werklik 'n seksuele 

probleem het nie maar 'n sosiaal-maatskaplike problematiek. Weens 

die proses van vervreemding ly die Tsongakultuur aan kontakarmoede 

en 'n soeke na 

gaan, is nie 

gedef inieerde 

'n singewing van die lewe. 'Waar dit primer om 

soseer 'n seksuele problematiek in 'n eng 

sin van die woord nie. Dit gaan veral oor 'n 

kommunikasieprobleem en in noue samehang daarmee, die verwerwing 

van 'n gevoel van geborgenheid.' (Esterhuyse 1980:6) Dit gaan dus 

nie baat om die Tsongaseksualiteit aan te spreek deur middel van 

eksterne dissiplinere maatreels, allerhande biologiese tegnieke en 

gegewens of simptomatiese behandelings nie. Die antwoord le ook nie 

in die terugkeer tot die verlede nie, maar aan singewing in die 

hede. 'Die vraag waarop geantwoord moet word, is: Wat is die 

funksie van die seksuele in die opdrag wat ons het om die menslike 
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bestaan te verryk en geborgenheid te bevorder?' (Esterhuyse 1980:7) 

Hierdie studie gaan van die standpunt uit dat seks primer 'n vorm 

van kommunikasie is. In intermenslike verhoudings gaan dit 

hoofsaaklik oor sinvolle kommunikasie. Waar daar goeie kommunikasie 

is, is daar kontak en kry die lewe sin. Betekenisvolle 

geslagsgemeenskap is 'n vorm van ontmoeting tussen twee persone. 

Daarmee word nie beweer dat seks die hele sosiaal-maatskaplike 

problematiek in die Tsongasamelewing kan ophef nie maar dat seks 'n 

definitiewe rol te speel het in die verryking van die menslike 

bestaan. Veral moet daar gewaak word teen die fragmentering van 

seks in 'n liggaamlike en 'n geestelike komponent. Die geslagsdaad 

kan as kommunikasiemiddel voorsien in die bevrediging van die 

fisiese seksdrang sowel as die emosionele soeke na geborgenheid. 

Seks is fisiese sowel as geestelike kommunikasie. 

Hipotese twee: Dit is veral die proses van vervreemding wat 

fragmentasie veroorsaak in die Tsongakultuur en lei tot 'n toestand 

van kontakarmoede en 'n gebrek aan singewing. 
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HOOFSTUK 6. 

6. MISSIOLOGIESE TOESPITSING. 

6.1 Sending. 

Tydens die navorsing is klem gele op die kwaliteit van die 

ontmoeting tussen navorser en informant. Hierdie ontmoeting, 

alhoewel op 'n ander vlak, vind ook in die sending situasie plaas. 

Soos wat die kwaliteit van die navorsing berus op die kwaliteit van 

die ontrnoeting, so berus die kwaliteit van die sending ook op die 

kwaliteit van die ontrnoeting tussen Skepper en skepsel. 

Elke gemeenskap het 'n bepaalde wyse waarop die geslagtelike 

sarnesyn vir hulle tot betekenis kom. In hierdie studie is gepoog om 

juis hierdie betekenisgewing by die Tsonga te ontdek. In hierdie 

proses van betekenisgewing ontmoet kultuur, etiek en missiologie 

mekaar. 'n Bepaalde verskynsel (geslagtelikheid) is bestudeer soos 

wat <lit sigself bekendmaak. Die rol wat die evangelie van God speel 

binne in hierdie verskynsel, en behoort te speel, is 'n 

missiologiese kwessie. 

Daar is reeds deeglik kennis geneem van die etiese aspekte wat die 

geslagtelikheid beinvloed by die Tsonga. Die etiek vra: is hierdie 

handeling reg of verkeerd? Die sendingwetenskap vra: waar kan die 

Christelike geloof lig bring waar daar duisternis is? Die grens 

tussen lig en duisternis meet oorgesteek word. 
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Bosch (1979:18) se dat sending te doen het met die oorsteek van 

grense. Sending is die kerk wat in beweging is, die kerk wat nie 

alleen met haarself besig is nie, maar haarself binneste-buite keer 

na die wereld toe. Sending is 'n omvattende taak, alhoewel nie 

allesomvattend nie. Sending is veel meer as die prediking van die 

Woord. Sending druk die heelheid van God se bemoeienis deur die 

kerk met die wereld uit. Daar is talle grense wat die kerk in haar 

sending tot die wereld moet oorsteek: 

Hulle kan velerlei van aard wees: etnies, kultureel, 

geografies, religieus, ideologies of sosiaal. Waar die 

kerk vanuit haar totale betrokkenheid tot die wereld en 

die omvattendheid van haar boodskap in die gestalte van 

'n diensmaagd haar getuienis in woord en daad uitdra ten 

opsigte van ongeloof, uitbuiting, diskriminasie en 

geweld, maar ook ten opsigte van verlossing, genesing, 

vryheid versoening en geregtigheid, daar geskied 

sending. 

(Bosch 1979:18) 

6.2 Christelike erfenis. 

Die Christelike godsdiens het 'n bepaalde erfenis opgebou oor die 

jare as dit kom by seksuele dogma. Hierdie erfenis bepaal tot 'n 

groat mate die hedendaagse persepsies en leerstellings. Die 

Christelike godsdiens sit veral met die erfenis van antiseksualisme 

in haar midde. 
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Die oorsprong van hierdie toestand is nie maklik bepaalbaar nie. 

Die oorsprong is al aangegee as die Klassiek-Griekse kultuur met 

hul dualisme van siel en liggaam. Ander navorsers soos Kinsey 

beweer dat dit by die Hetiete begin het, toe deur die Jode verder 

gevoer is en vervolmaak is deur die Christendom. Ander voer die 

oorsprong van antiseksualisme terug tot Paulus en Augustinus. 

Veral Augustinus kan hier vermeld word vir sy besondere siening van 

die seksualiteit. Augustinus het geglo dat die erfsonde van een 

geslag na die ander geslag oorgeplant word deur die geslagsdaad. 

Lusbelewing, sinnelike genieting, is iets vleesliks en gevolglik 

uitdrukking van die sonde. Augustinus was egter nie ten volle 

gekant teen die geslagsdaad nie. Dit mag plaasvind onder die 

volgende voorwaardes. Slegs binne die huwelik en slegs met die 

voorneme om kinders voort te bring. Hierdie bevrugtingsdaad mag 

egter oak nie met wellus en genieting gepaard gaan nie, dan is dit 

sonde. (Esterhuyse 1980:18) 

Die Christendom van vandag is tot 'n groat mate 'n produk van die 

Middeleeue. In die Middeleeue is die anti-seksuele sisteem gevestig 

wat teen die seksualiteit, die vrou, die liggaamlikheid, die 

erotiese liefde en die wellus gerig was. Die anti-seksuele sindroom 

het veral gerealiseer in die kloostergemeenskappe. (Pretorius 

1972: 194) Alles wat met well us te make het vanaf soen en 

omhelsing tot by liefkosing en geslagsgemeenskap word as 

doodsondes (peccata mortalia) gebrandmerk. 'Aquinas held that 

lust, however slight a degree, is a mortal sin, and most of the 
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more influential theologians took a view nearly or quite as 

rigid.' (Ellis 1946: 120) Die woorde wat Thomas Aquinas vir die 

seksualiteit gebruik het, was onder andere die volgende: bevuiling; 

smet; besoedeling en skande. Thomas beskou die seksualiteit as die 

laagste en gemeenste gedrag van die mens, so laag en gemeen dat dit 

die mens op die vlak van die dier laat tereg kom. (Esterhuyse 

1980:18) 

''n Ander "heilige" uit die Middeleeue, Bernadinus van Sienna, is 

weer van mening dat diegene wat hulle nie 'n paar dae voor die 

nagmaal geheel en al van seksuele gemeenskap onthou nie, 'n 

"doodsonde" begaan en hulle skuldig maak aan die skaamteloosheid 

van 'n vark!' (Esterhuyse 1980:19) 

Ook die protestante ego hierdie antiseksualisme. Sowel Luther as 

Calvyn verwerp die selibaat. Tog kon hulle hulself nie losmaak van 

die standpunt dat seks in verband staan met die sonde nie. Luther 

beveel aan dat meisies wat seksuele drome in hul slaap ervaar, 

onmiddellik moet trou ten einde hierdie 'siekte' hok te slaan. 

(Ellis 1929a:189) Calvyn beskou ook wellus as 'n sonde. Hy se egter 

dat dit binne die huwelik nie 'n doodsonde is nie maar wel 'n 

vergeefbare vorm daarvan. 

Al hierdie strominge loop uiteindelik uit op die puriteinse ideale 

van die Viktoriaanse negentiende eeu. Hier het seksuele 

fatsoenlikheid sy hoogtepunt bereik. Tot op hierdie stadium het die 

Christelike godsdiens slegs die voortplantings funksie van seks as 
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'n deug erken. Inderdaad kan gese word dat die Christelike 

godsdiens 'n erfenis het van 'n voortplantings- en skuldmoraal. 

Vanaf hierdie meer algemene beskrywing van die Christelike erfenis 

word nou gekyk na die sendingsituasie en spesifiek die vroee 

sendelinge, juis omdat dit die wyse was waarop die Tsonga ingelei 

is tot die Christelike etiek. Dit is egter met groot huiwering dat 

hierdie onderwerp aangeroer word. Dit het 'n tendens geword om die 

vroee sendelinge te blameer vir die probleme van die hede. Hierdie 

studie kan nie van so 'n simplistiese stelling uitgaan nie. Tog 

blyk dit uit die beperkte bronne dat daar wel 'n probleem was in 

die vroee jare ten opsigte van die seksualiteit. Dit moet in 

gedagte gehou word dat die Christelike sending tot 'n groot mate 'n 

uitvloeisel was van die pe1tisme, met die se voorspelbare siening 

ten opsigte van seksualiteit. 

Assamoi is heel moontlik korrek as hy beweer dat die oorsaak van 

die probleme die volgende was: 'Toen de evangelisatie begon, hebben 

de missionarissen niet geprobeerd om in contact te komen met het 

cultureel milieu van degenen die zij wilden bekeren, en om daarin 

door te dringen. Het ging er slechts om zoveel mogelijk zieltjes te 

winnen.' (Assamoi 1981:48) Dit blyk wel uit heelwat bronne dat die 

vroee sendelinge dit nie erns gemaak het met die kulturele tradisie 

van die mense nie. Dit is bekend dat dit die vroee sendelinge was 

wat instellings soos poligamie, inisiasie en lovola vir die eerste 

keer in Afrika bevraagteken het. 
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Pretorius haal vir Parrinder aan: '"Early missionaries were shocked 

at bare breasts and introduced dresses with high necks and long 

skirts, which were not only absurd in the tropics but were not even 

better aesthetically."' (Pretorius 1972:175) Omdat die sendeling 

seksueel geprikkel word deur ontblote borste daarom is dit 'n sonde 

wat nie by die bekering pas nie. De Rachewiltz het die volgende 

mening: 'The series of mistakes perpetrated in Africa by 

missionaries may be attributed in no small measure to a 

perverted view of sex, which led them either to suppress existing 

beliefs or to upturn traditional ethical values. The traditional 

African concept of sex, which was directed towards the achievement 

of both physiological and psychological adjustment, was totally 

disregarded.' (De Rachewiltz 1964:6) 

Dit was veral die Switserse sendelinge wat 'n groot invloed op die 

Tsonga gehad het. Bulle het reeds in die vorige eeu onder die 

Tsonga begin werk. Junod (1927a,b) wat 'n sendeling was, gebruik 

woorde soos 'shocking' ,'depraved' ,'obscene','vice' en 'immoral' as 

hy die seksuele gebruike beskryf. Dit is duidelik dat Junod die 

seksuele gewoontes van die Tsonga meestal ten sterkste afgekeur 

het. 

Dit blyk dus asof vroee sendelinge die anti-seksuele sindroom wat 

hulle uit die Christelike godsdiens geerf het, met hulle saamgedra 

het na die sendingveld. Hierdie studie volstaan egter daarby dat 

dit moeilik is om presies vas te stel wat die invloed van die vroee 

sendelinge op die seksualiteit was. Nogtans word rekening gehou met 
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die sterk moontlikheid dat die eerste sendelinge anti-seksueel 

ingestel kon wees. 

6.3 Kerklike tug. 

Dit is jammer dat die kerk se kontak met seksualiteit gewoonlik 

deur die kerklike tug tereg gekom het. Dit skep die indruk dat die 

kerk haarself slegs bemoei met die negatiewe en sondige gevolge van 

seks. Dit is ook jammer dat die kerklike tug so pertinent ingestel 

is daarop om seksuele misdrywe tereg te wys terwyl soveel antler 

oortredings nagelaat word. Dit oorbeklemtoon die seksuele as 'n 

oortreding en vestig daarmee die gedagte dat seks en sonde 

dieselfde is. 'The contribution of Christianity to the premarital 

sex problem is seen by the African youth as a matter of law. 

Instead of meeting Christ as their personal Redeemer, they meet the 

church as a spying, judging, and punishing authority.' (Trobisch 

1962:13} 

Die kerk in Afrika en ender die Tsonga is bekend vir haar 

legalistiese aard. Dus speel tug 'n belangrike rol in die kerk. 

Hierdie legalisme van die kerk is nog een van die talle dinge 

waarvoor die vroee sendelinge geblameer word. Die volgende amper 

tipiese geval kan egter ter illustrasie dien. Die N. G. Kerk in 

Afrika gemeente, Nkhensani, te Giyani het byvoorbeeld die volgende 

geval hanteer. Die hoofouderling het met 'n tweede vrou in die 

huwelik getree. Die kerkraad (nie onder leiding van die blanke 

leraar nie) het die ouderling onder tug geplaas en gevra om te 
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bedank van die kerkraad. Hier op het die eerste vrou van die 

ouderling die kerk bedank omdat die N.G. kerk 'n laat-maar-vaar 

houding inneem teenoor die sonde. Volgens haar moes die kerk baie 

strenger opgetree het teenoor haar man. 

Indien dit wel die vroee sendelinge was wat die legalisme in die 

kerk van Afrika ingedra het, kan dit nou met sekerheid gese word 

dat die kerk in Afrika op haar eie die vroee sendelinge 

verbygesteek het in hul legalistiese ywer. 

Trobisch noem drie redes waarom tug so belangrik is in die kerke 

van Afrika. Eerstens: 

This seems to me to permit the conclusion that the 

nearest explanation lies in the psychology of the African 

himself. His attachment and obedience to authority had 

led to the parish pastor being accorded the same position 

as that held by the tribal chief: the supreme judge .... 

Added to this is the pleasure Africans take in trials. 

Every African language has special words, which are much 

used, for this kind of thing. Trials are thoroughly 

enjoyed. African patience, when it comes to listening to 

arguments and counter-arguments, seems limitless .... The 

deepest reason is certainly a theological one. The 

heathen deities were deities who punished. Conduct which 

violated the moral laws of tribal life was punished on 

the spot by illness, accident, or death. This was their 

very nature. Then the missionaries came and preached: God 
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does not punish, he forgives. The result was that, 

wherever this message was proclaimed immorality increased 

in the African tribes. 

(Trobisch 1961a:201) 

Waarnemings in die N.G.Kerk in Afrika gemeente, Nkhensani, 

weerspieel 'n warboel van teenstrydighede. Dit is so dat dit bykans 

net seksuele oortredings is wat deur die kerkraad betug word. Tog 

is dit ook onrniddellik duidelik dat seksuele oortredings nie as 'n 

groot sonde beskou word nie rnaar as 'n geringe oortreding. Slegs 

swangerskap word beskou as 'n seksuele oortreding. Indien die 

rneisie swanger is en die paartjie oorweeg om later in die huwelik 

te tree, word die saak net daar en dan oorgesien. Twee 

agtereenvolgende voorsitters van die kerklike jeugvereniging het 

rneisies swanger gernaak. Hulle is nie gevra om te bedank as 

voorsi tters nie. Hulle is slegs verbied om nagmaal te gebruik. 

Tydens 'n jeugsaarntrek is 'n evangelis van die kerk gevra om die 

jongmense toe te spreek oor seks. Vier van hierdie evangelis se 

kinders was die afgelope sewe j aar onder tug weens seksuele 

oortredings. Hy het hewig te velde getrek teen seks en dit ten 

strengste verbied. Toe een van die jongmense horn egter vra of seks 

verkeerd is indien voorbehoedrniddels gebruik word, was hy heeltemal 

uit die veld geslaan. Na 'n lang stilte het hy toegegee dat dit nie 

verkeerd is nie maar dat voorbehoedmiddels kan veroorsaak dat 

jongmense onbeteueld die strate invaar en met almal seks sal he. 

Hierdie hele onsekerheid binne die kerk van vandag is te wyte aan 

'n verwardheid by Christene, as gevolg van al die invloede wat op 
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die kerk inwerk. 

Dit is onnodig om te se dat die kerk 'n groot klomp skade sal 

aanrig deur 'n oordrewe vervolging van seksuele oortredings van 

lidmate. Alhoewel kerklike dissipline in die laaste instansie by 

God self tuishoort, sou dit eweneens verkeerd wees van die kerk om 

alle seksualiteit te veronagsaam. Sender om daarmee die sonde goed 

te praat moet die kerk eerder konsentreer op 'n positiewe rol wat 

sy kan vervul ten opsigte van die lidmate se seksualiteit. In plaas 

daarvan om te konsentreer op die suiwerheid van die lidmate moet 

daar op die suiwerheid van die evangelieverkondiging gekonsentreer 

word. Waar God se boodskap suiwer verkondig word, daar word die 

gemeente van binne gesuiwer en nie deur eksterne bepalings nie. 

6.4 Trefkrag van die Christelike boodskap. 

Daar is reeds gesien dat die Tsonga klaarblyklik nie ender die 

invloed van die Christelike lering 'n totale metamorfose ondergaan 

het nie. (Sien 5.1.9) Baie van die Christelike beginsels het nie 

inslag gevind nie. Hierdie verskynsel word nou van nader bekyk. 

Junod het die volgende bevind: 'When they become Christians, 

Natives readily accept our standard of morality, but cases of 

fornication are very frequent amongst converts, so much so that 

this has been called the African sin! I mention this fact but I 

must say on the other hand that thousands of pupils in our Native 

Institutions lead a very moral and continent life and do not seem 
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to find any difficulty in doing so.' (Junod 1927a:98} 

'In these years churches in Africa are full. Compared with these 

numbers there are few who want to be married in church, and even 

fewer who have come to a new understanding of sex, marriage and the 

family. How real were the conversions.' (Haselbarth 1976:97} 

Hierdie is een van die moontlikhede wat dikwels genoem word. 

Bekerings in Afrika is nie eg nie daarom word daar nie aangepas by 

die Christelike seksuele moraal nie. Kisekka noem ook 'n tema wat 

verband hou met bogenoemde: 'Christianity seems to be more of a 

status symbol than an ethically compelling religion as is evidenced 

by the widespread acceptance of nonmarital sexual unions and 

children.' (Kisekka 1973:129) Hoe meer verwesters 'n mens is hoe 

hoer is jou status in die samelewing. In hierdie soeke na status en 

verwestersing is dit goed om as 'n Christen bekend te staan. 

Alhoewel bogenoemde moontlikhede in sommige gevalle wel die 

waarheid mag wees, word hier eerder by Trobisch aangesluit as hy 

se: 'In no other area do missionaries and Africans so fail to 

communicate with one another as in the area of marriage. Whereas 

for the African love spends itself in sex, for the pietistic 

missionary sex is often identified with sin - thus the equation: 

love equals sin!' (Trobisch 196la:202} Afrika het nog nie 'n 

teologie van die huwelik tot stand gebring nie. Heeltemal tereg se 

Trobisch dat dit 'n kommunikasieprobleem is. Daar word nog 

rondgedobber tussen westerse kuisheidsideale, Christelike sonde en 

Afrika pro-seksualiteit. In hierdie verwarring is dit te begrype 
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dat daar eerder gesoek sal word na riglyne in die oorgelewerde 

tradisies as in die godsdiens. 

6.5 Kommunikasie. 

Ons het hier dus 'n Afrikasisteem van pro-seksualisme en 'n 

Christelike sisteem van anti-seksualisme. Hierdie twee sisteme moet 

met mekaar versoen word. Daar moet kommunikasie plaasvind tussen 

hierdie twee sisteme. Verder het ons 'n deontologiese Christelike 

etiek teenoor 'n konsekwensialistiese etiek in Afrika. Hierdie twee 

etiese stelsels moet noodwendig met mekaar kommunikeer. Grense moet 

oorgesteek word en dit is slegs moontlik deur middel van 'n proses 

van kommunikasie. 

God het Jesus na die wereld gestuur. Hy is die ewige Woord van God. 

Jesus het die kerk gevestig en hierdie kerk is gebou op die Woord 

van God. Die Woord kan ook genoem word die evangelie, die evangelie 

aangaande God se genadige plan met die wereld. Die kerk het die 

opdrag ontvang om die evangelie te kommunikeer aan al die mense op 

aarde. Hierdie kommunikasie is die basis van die kerk se bestaan in 

die sin dat die kerk 'n kommunikerende gemeenskap is wat na die 

Bybel moet luister en dit dan aan ander moet verduidelik. 

Kommunikasie is nie bloot 'n tydverdryf van die kerk nie maar 'n 

integrale deel van die kerk se wese. (Pretorius et al 1987:105) 

Die evangelie moet so verkondig word dat die ontvanger die 

veronderstelde boodskap duidelik kan verstaan. Ten opsigte van die 
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tema (seksualiteit) wat hier ter sprake is, is daar veral drie 

grense wat oorgesteek moet word. Die grens tussen geloof en 

ongeloof. Die grens tussen die Christelike godsdiens en die 

tradisionele Afrikareligie, asook die kulturele grens tussen Afrika 

en die Weste. Omdat hierdie tipe kommunikasie soveel grense moet 

oorsteek is di t te verstane dat hier sprake is van 'n hoogs 

gekompliseerde proses van kommunikasie. 

Deur die loop van tyd is verskillende modelle van kommunikasie 

geskep. Al hierdie modelle poog om die Christelike boodskap op 'n 

duidelike manier te kommunikeer. 

6.5.1 Vervanging. 

Hierdie metode is veral gebruik deur Bybelvertalers. Die strewe was 

om 'n Bybelse begrip op so 'n wyse te vertaal dat dit begryplik sou 

wees in die kultuur van die lesers. Onderliggend aan hierdie model 

is die 'kernel and husk' teorie, waarvolgens die kern (kernel) van 

die Christelike boodskap losgemaak moet word van die kulturele 

bagasie (husk). Dit is dan belangrik dat slegs hierdie kern suiwer 

moet bly. Een van die swakpunte van hierdie model is juis dat dit 

bykans onmoontlik is om te bepaal wat 'kernel' en wat 'husk' is in 

die Christelike boodskap. 'n Sterkpunt is dat dit 'n goeie 

aanvangsmetode is vir die kommunikasie van die evangelie. 
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6.5.2 Akkommodasie. 

Hierdie model maak baie meer erns met die ontvangerkultuur as wat 

die vervangingsmodel doen. Volgens Bosch (1991:294) kom die term 

akkommodasie vanaf die Rooms-katolieke kerk terwyl Protestante 

verkies om van verinheemsing te praat. 'n Ander term wat ook vir 

hierdie model gebruik word, is adaptasie. Alhoewel Bavinck steeds 

binne die akkommodasiemodel beweeg, stel hy die volgende wysiging 

voor: 'In de begrip accommodatie is altyd iets verondersteld van 

een verloochening, van een verminking. Het is om die reden, dat wij 

de voorkeur geven aan de naam: possessio, inbezitneming. Het 

Christelijk leven past zich niet aan bij heidense levensvormen, 

maar het neemt ze in bezit, door dat te doen, maakt het ze nieuw.' 

(Bavinck 1954:181) 

6.5.3 Inkulturasie. 

Die term kontekstualisering is deur Shoki Coe en Aharon Sapsezian 

bekend gemaak in 1972. Hulle wou verder gaan as die 

akkommodasiemodel omdat die akkommodasiemodel 'n statiese reaksie 

tot die evangelie suggereer. Met die term kontekstualisasie word 

alles ingesluit wat met die term akkommodasie bedoel word. Daar 

word egter verder gegaan deur 'n meer dinamiese konsep daar te stel 

wat oop is vir verandering en wat toekomsgerig is. 

Inkulturasie is die gevolg van kontekstualisering. 'Inculturation 
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suggests a double movement: there is at once incul turation of 

Christianity and Christianization of culture.' (Bosch 1991: 454) 

Inkulturasie le swaar klem op die lokale situasie. 'It was now also 

high time that a "fourth self" be added to the classical "three

selfs" - self-theologizing, an aspect about which the missionary 

theorists of the nineteenth century never thought.' (Bosch 

1991:451) 

6.5.4 Dialoog. 

Bogenoemde drie modelle is almal ingestel op die interaksie tussen 

evangelie en kultuur. Daar vind egter ook kommunikasie plaas tussen 

evangelie en ander godsdienste. Ten opsigte van hierdie tipe 

kommunikasie het Bavinck die term elenktiek geskep. 'In die zin 

genomen is Elenctiek dus de wetenschap, die zich bezig houdt met 

het overtuigen van zonde. In speciale zin wordt dit dan: de 

wetenschap die het heidendom, die alle valse religie als zonde 

tegen God ontmaskert en oproept tot de kennis van de enige, ware 

God.' (Bavinck 1954: 223) 

Vandag egter word 'n meer verdraagsame metode van kommunikasie 

voorgestaan naamlik dialoog. Die proses van dialoogvoering is nie 

vreemd in die Bybel nie. Dit druk die bereidwilligheid van 

Christene uit om na ander te luister en le klem op die 

interpersoonlike karakter van kommunikasie. 'If dialogue consists 

of an exchange of interesting thoughts about the partners' religion 

with an attitude of "take it or leave it", then it is truly a 
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betrayal of the gospel. Another element must be added to the 

dialogue. It must become a trialogue - the Holy Spirit must come in 

as the third partner, as it is only He who can convince people of 

sin and of the necessity to make a personal decision.' (Pretorius 

et al 1987:114) 

6.6 Kontekstualisering. 

Daar is bevind dat die Tsonga nog nie 'n duidelike teologiese 

besinning oor die seksualiteit daargestel het nie. Hierdie studie 

sien die proses van kontekstualisering as die ideale model vir die 

daarstelling van so 'n teologiese besinning. Een van die 

belangrikste aspekte van kontekstualisering is dat daar nie 'n 

buite-agent nodig is om die proses uit te voer nie. Teologisering 

vind dus plaas in die lokale situasie sender die invloed van die 

'Westerse sendeling', of ander buite-agente. Veral ten opsigte van 

die seksualiteit is dit belangrik dat die Tsonga nie paternalisties 

beYnvloed sal word deur 'n Eurosentristiese teologie nie. Dit word 

aanvaar dat die Skrif nooit staties is nie maar verskillend spreek 

tot elke tyd en plek. Dit word verder aanvaar dat die kosmologie, 

kultuur en tradisies van die Tsonga ernstig opgeneem behoort te 

word indien die Woord aan hulle verkondig wil word. 

Dit is belangrik dat daar verder daarop gelet word dat hierdie 

studie nie wil probeer om 'n teologie van die huwelik vir die 

Tsonga te skep nie. Buiten dat dit aanmatigend sou wees, verydel 

dit ook die doel van die kontekstualiseringsproses. Wat dus hier 
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bespreek word, is die proses waarvolgens die Tsonga tot 'n 

bruikbare teologie van die huwelik kan kom. 

Vir die nadere beskrywing van die proses van kontekstualisering wat 

hier voorgestel word, word daar gebruik gemaak van die werk van 

Robert J. Schreiter, Constructing local theologies. Schreiter 

(1985) slaag daarin om op 'n uitstekende wyse al die elemente saam 

te vat wat nodig is vir 'n bepaalde Christelike gemeenskap om hul 

eie plaaslike teologie tot stand te bring. 

Schreiter (1985) maak twee belangrike aannames wat verdien om hier 

beklemtoon te word. Die eerste aanname is dat alle teologie lokale 

teologie is en die tweede dat die gemeenskap die teoloog is by die 

skepping van 'n lokale teologie. 

As Schreiter (1985) se dat alle teologie lokale teologie is, bedoel 

hy daarmee dat alle teologie tot 'n mate beYnvloed is deur die 

kultuur van die mense deur wie en vir wie die teolgie geskep is. 

Alle teologie is ten diepste gewortel in 'n bepaalde konteks en kan 

nie goedsmoeds uitgevoer word na antler gemeenskappe in antler 

situasies nie. Die konteks speel 'n rol in alle teologie. Bosch 

ondersteun hierdie standpunt: 

Thus Schleiermacher pioneered the view that all theology 

was influenced, if not determined, by the context in 

which it had evolved. There never was a 'pure' message, 

supracultural and suprahistorical. It was impossible to 
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penetrate to a residue of Christian faith that was not 

already , in a sense, interpretation. Every text, it was 

now recognized, had a peculiar Sitz im Leben, which the 

scholar had to determine, particularly with the aid of 

form criticism. 

(Bosch 1991:422) 

As Schreiter {1985) se dat die gemeenskap die teoloog is, wil hy 

daarmee wegkom van die klem wat altyd geplaas is op die teologiese 

verantwoordelikhede van die indiwiduele Christen, sendeling of 

getuie. Hy wil wegbeweeg van die indiwiduele patroon na 'n 

kommunale patroon en ook van 'outsiders' na 'insiders'. 'n Lokale 

teologie moet ontluik vanuit die plaaslike gelowige gemeenskap, vir 

daardie gemeenskap. Die geestelike kwaliteit van so 'n gelowige 

gemeenskap moet die 'essential context' (Schreiter 1985:24) wees 

waarin die teologisering plaasvind. 

Wat is die rol van die opgeleide teoloog dan in hierdie situasie? 

Schreiter ken aan die opgeleide teoloog 'n onvervangbare maar 'n 

beperkte rol toe. Teologie lei ongelukkig soms aan 'the cult of the 

expert'. Die beperkte rol wat die opgeleide teoloog kan speel, is 

om die ondervinding en insigte van ander teologiese gemeenskappe 

toe te lig sodat di t 'n moontlike bydrae kan lewer tot die 

totstandkoming van 'n lokale teologie. 
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6.6.1 Lokale teologie en kultuur. 

Christen kommunikators moet deurgaans daarteen waak om nie menslike 

instellings te verabsoluteer nie, of die teenoorgestelde uiterste, 

naamlik om God te relativeer nie. Schreiter (1985) sA dat daar 

verskillende faktore is wat in dialektiese spanning gehou moet 

word. Hierdie faktore vorm die grondslag vir 'n lokale teologie. 

Orie faktore word genoem naamlik: evangelie, kerk en kultuur. 

Dit is nie net die evangelie wat by die kultuur moet aanpas nie 

maar ook die kultuur wat by die evangelie moet aanpas. Die 

Christelike godsdiens bevestig nie net 'n kultuur nie, dit oordeel 

ook en daag ook 'n kultuur uit. 'One should remember that, if 

Christianity is alive at all in a situation, it will certainly 

change things about the culture .... To think that Christianity will 

not change a situation is to rob the Christian message of its most 

important part.'(Schreiter 1985:29) 

Kultuur op sy beurt sal 'n definitiewe invloed uitoefen op die 

Christelike godsdiens. 'If contextualization is about getting to 

the very heart of the culture, and Christianity is taking its place 

there, will not the Christianity that emerges look very much like 

the product of that culture?' (Schreiter 1985:150) 

'n Besonder betekenisvolle insig van Schreiter is die volgende: 

'···the prevailing mode of evangelization and church development 
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should be one of finding Christ in the situation rather than 

concentrating on bringing Christ into the situation. Without such 

an attitude, based on the theology of the incarnation, one 

consistently runs the risk of introducing and maintaining 

Christianity as an alien body in a culture.' {Schreiter 1985:39) 

6.6.2 Lokale teologie en kerklike tradisie. 

Schreiter {1985) plaas swaar klem op die kerklike tradisie. Soos 

die kultuur moet die kerklike tradisie ook in dialektiese 

interaksie wees met die nuwe lokale teologie. Dit is duidelik dat 

Schreiter nie 'n duidelike onderskeid tref tussen die Bybel en die 

kerklike tradisie nie. Per implikasie sien Schreiter dus die Bybel 

ook as 'n reeks van lokale teologiee. 

Hierdie studie verskil van Schreiter in hierdie opsig dat daar 'n 

duidelike onderskeid getref word tussen norma normans en norma 

normata. Die Bybel is 'n norm in homself terwyl kerklike konfessies 

afgeleide norms is. Alhoewel die sol a Scriptura ideaal mi skien 

effens ontwykend is weens die kulturele, hermeneutiese bril waarmee 

almal die Bybel lees, bly dit steeds 'n nastrewenswaardige ideaal. 

Desnieteenstaande die meningsverskil word Schreiter daarin 

ondersteun dat die kerklike tradisie wel 'n rol behoort te speel en 

wel in 'n ekumeniese sin. 'n Lokale teologie wat in totale isolasie 

geskep word, kan maklik lei tot totale relatiwisme. Die 'grater' of 

'ouer' kerklike tradisie verskaf die nodige rigtinggewende wigte en 
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teenwigte sodat 'n lokale teologie nie heeltemal op loop gaan nie. 

Schreiter gee voorbeelde van die 'alienating encounter' (Schreiter 

1985:76} wat ervaar word as die volle impak van verwestersing en 

Christendom 'n lokale kerk be1nvloed: 'An example of this kind of 

problem occurs in dealing with polygamous marriage in rural Africa. 

More specifically, must a man (the examples in Africa are all of 

polygyny) send away all of his wives but the first in order to 

receive baptism?'(Schreiter 1985:97) Hy noem ook die probleem van 

Augustinus (sien 6.2) se anti-seksualisme: 

When this tradition of talking about universal sinfulness 

and the need for redemption is brought into non-Western 

cultures, questions have to be raised about the close 

alliance between this doctrine and its Augustinian form. 

Many African cultures do not have a story of the Fall (as 

Christians have come to designate the garden story in 

Genesis 2-3) in their own origin stories .... The 

Augustinian reading of that text has brought with it more 

than an equation of that story with the origins of 

universal sinfulness. It has brought with it an entire 

understanding of human anthropology that may have more to 

do with Augustine's own history and culture than with the 

Bible's: his understanding of human sexuality is perhaps 

the most commented upon in this matter. 

(Schreiter 1985:98) 
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Een van die mees dringende vrae waarmee 'n lokale teologie sal 

worstel, is om te probeer vasstel wat is werklik Christelik en wat 

nie. As die Tsonga, socs Augustinus, die oorsprong van sonde aan 

die seksdaad sou koppel, sou dit 'n groat tragedie wees. 

6.6.3 Lokale teologie en sinkretisme. 

Die fokus van Schreiter se boek is die interaksie tussen kultuur en 

Christelike godsdiens in die skepping van 'n lokale teologie. By 

sinkretisme handel dit egter oor die interaksie tussen die 

Christelike godsdiens en 'n ander godsdiens. Volgens hierdie studie 

het ans hier te doen met 'n totaal eiesoortige verskynsel in die 

kontekstualiseringsproses wat nie verwar meet word met die 

interaksie tussen kultuur en Christendom nie. Sinkretisme laat 

inderdaad die vraag opkom: 'Are there limits to contextualization?' 

(Schreiter 1985:145) 

Schreiter noem verskillende tipes van sinkretisme. Hierdie studie 

aanvaar 'n vorm van sinkretisme waar die geloof (dit waarin die 

gemeenskap glo), Christelik is, alhoewel daar gebruik gemaak word 

van ander gelowe se rituele en tradisies. Met ander woorde, gevalle 

waar die Tsonga gebruik maak van rituele vanuit hul tradisionele 

religie, en dit vul met Christelike waarhede, word aanvaarbaar 

gevind. Waar die ander godsdiens egter die basis vorm en slegs 

sekere elemente van die Christendom inkorporeer, word nie 

aanvaarbaar gevind nie, altans nie as Christelike aktiwiteit nie, 

wel as religieuse aktiwiteit. Indien laasgenoemde geval 
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Christelikheid sou verteenwoordig, sou dit beteken dat elke persoon 

op aarde wat deelneem aan Kersfeesvieringe ook sou kon kwalifiseer 

as 'n belydende Christen. 

6.7 Teologie van die huwelik. 

Sonder om 'n teologie van die huwelik te skryf, is dit tog 

belangrik om te let op sekere punte waar rondom so 'n teologiese 

besinning sal moet plaasvind. Hierdie is dus slegs 'n paar 

tentatiewe riglyne wat spruit uit die navorsing verkree insigte. In 

die Tsonga se daarstelling van 'n lokale teologie van die huwelik 

sal aandag gegee kan word aan die volgende sake: godsbegrip, 

antropologie en Christelike lewenswandel. 

6.7.1 Godsbegrip. 

In die daarstelling van 'n lokale teologie van die huwelik sal dit 

dus belangrik wees om 'n duidelike antwoord ten opsigte van die 

Tsonga se Godsbeqrip te verskaf. Wat het die Tsongachristen met God 

gedoen? Wat wil God he moet die Tsongachristen doen? Hoe skakel die 

God van waarheid met die mens in sy/haar seksuele lewe? 

Die Tsongaseksualiteit is tot 'n groot mate utilitaries gerig. Nou 

kom die Christendom met 'n etiek wat nie op nuttigheidsoorwegings 

berus nie. By die Tsonga is dit duidelik dat daar by seksuele 

oortredings skande teenoor die gemeenskap gevrees word en nie skuld 

voor God nie. Teenoor al hierdie antroposentrisme, utilitarisme, 
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legalisme en hedonisme van die Tsongaseksualiteit, het die kerk net 

een antwoord, di t is God. Die kerk verkondig 'n totaal nuwe 

boodskap aan die mense naamlik, dat hulle in 'n liefdesverhouding 

met 'n Almagtige Opperwese moet staan en hul dade deur hierdie 

verhouding moet laat bepaal. Die Christelike kerk is radikaal 

theosentries van aard. 

Soos reeds gese is die teenpool van die legalisme van die Tsonga, 

die theosentrisme van die Christelike godsdiens. Weens die bepaalde 

erfenis waarmee die kerk sit, sal die kerk egter gedurig onder die 

versoeking kom om die seksuele te verswelg in 'n stel reels en 

regulasies. Daarom is dit nodig om hierdie saak te beklemtoon. Die 

Christelike godsdiens bestaan nie uit die nakoming van 'n stel 

bepalings nie. Alle mense wat voldoen aan die kuisheidsbepalings 

van die kerk gaan nie noodwendig hemel toe nie. Die kombinasie van 

die kerk se voortplantings- en skuldmoraal en die Tsonga se 

legalisme, laat pertinente ruimte vir 'n dwaalleer. Die Christelike 

oordeel beoordeel nie soseer die mens se dade nie maar die mense 

self, hul motiewe, motiverings en veral hul posisie voor God. 

In haar theosentriese verkondiging van die evangelie sal die kerk 

ook moet waak teen 'n valse Godsbegrip. Die Christelike verbiedinge 

le baie na aan die tradisionele taboebepalings in die sin dat die 

Christelike verbiedinge ook deur bo-natuurlike ingrype opgevolg 

word. Dus kan dit gebeur dat 'n bepaalde indiwidu wel die boodskap 

aangaande God kan aanneem. Daardie persoon kan egter die fout maak 

om God in die plek te plaas van daardie bo-natuurlike mag wat reels 
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maak en eis dat dit nagekom word. Die verbreking van hierdie reels 

lei tot bo-natuurlike ingrype. In die navorsing vir hierdie studie 

het dit geblyk dat die 'sekere Christene' wel hierdie verplasing 

van taboebepalings met Goddelike bepalings gemaak het. Die 'ander 

Christene' het weer die fout gemaak om Christelike verbiedinge te 

sien as kerklike verbiedinge. Die kerk is nie te vrees nie en kan 

maklik geignoreer word. 

6.7.2 Antropologie. 

In die daarstelling van 'n teologie van die huwelik sal daar 'n 

antwoord gevind moet word vir 'n Christelike antropologie. Watter 

bevrydende en humaniserende korreksies kan aangebring word ten 

opsigte van die mensbeskouing? Watter respek behoort mense aan 

mekaar te betoon? Dit gaan hier oor 'n mensbegrip wat onderliggend 

aan alle intermenslike verhoudings is. 

As die kerk haar theosentriese boodskap verkondig, veronderstel sy 

dat die liefdesverhouding wat die grondslag daarvan vorm, deur die 

Tsonga verstaan sal word. Hier sal die kerk egter ook versigtig 

moet trap om misverstand te vermy. 'A missionary approach that 

takes for granted a concept of love and a sense of guilt which 

actually does not exist in an individual's mind, is condemned to 

failure.' (Trobisch 1961b:260} In 'n later artikel skryf Trobisch: 

'The great difficulty is that love as a psychological experience is 

almost unknown in Africa. How to "teach" this is for me as yet an 

unanswered question.' (Trobisch 1962:14) Die Christelike ideaal is 
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dat die altru1stiese liefde die basis van 'n seksuele verhouding 

sal uitmaak. Ter wille van die duidelike verstaan van die 

evangelieboodskap asook die seksuele, sal die konsep liefde, in sy 

horisontale sowel as vertikale aspek, baie deeglik begryp moet 

word. 

6.7.3 Christelike lewenswandel. 

In die uitwerk van 'n teologie van die huwelik sal daar gekyk moet 

word na die praxis van die Christelike geloof. Wat is die vrugte 

wat tevoorskyn sal kom by die Christengemeenskap? Godsdiens is meer 

as net 'n lewensbeskouing dit is ook 'n lewenswyse. 

Die kerk moet waak daarteen om nie die pro-seksuele karakter van 

die Tsongakultuur af te breek nie. Seks is nie gelyk aan sonde nie. 

Indien die evangelie suiwer verkondig word, sal die genadige 

karakter van God se verlossing wat aan die mens gebied word altyd 

voorop staan. Tog moet daar gewaak word teen die verkondiging van 

goedkoop genade. Die kerk kan groot skade aanrig deur 'n God te 

verkondig wie se enigste taak op aarde is die uitwissing van mense 

se oortredings. God bestraf, benut, begrens en vergewe die sonde. 

God moet verkondig word in al sy liefde en vryheid, met daarmee die 

verantwoordelikhede wat die vryheid en liefde vir die mens inhou. 

Op hierdie wyse sal dit dan ook duidelik word dat die Woord van God 

pro-seksueel is, maar dat dit ook sekere rekenpligtigheid van die 

mens eis. 
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Die kerk sal moet waak teen 'n 'pie in the sky' verkondiging, 'n 

soort vroom etiek wat aan die indiwidu wat daarin slaag om 

homself/haarself te weerhou van dit of dat, 'n heerlike plekkie in 

die hemel te beloof. Dit is blote hedonisme in 'n ander vorm. Die 

kerk sal ook betrokke moet raak by die eksistensiele nood wat deur 

die seksuele tot stand gekom het, in hierdie lewe, hier en nou. Die 

kerk moet waak daarteen om die nood van 'n swanger tienermeisie mis 

te kyk en net die sonde te sien. Hierdie wereld mag nie afgeskryf 

word nie, die kerk kan eerder help om dit te verander. 

Op 'n breer, kollektiewe vlak het die kerk ook 'n ondubbelsinnige 

boodskap te verkondig. Waar daar gebrek aan kontak is, kan die 

Christelike kerk die nodige kontak bring, kontak tussen mens en 

Skepper, asook tussen skepsel en skepsel. Spesif iek die 

funksionering van die kerk in hierdie wereld, naamlik in die 

beginsel van samesyn, kan dit voorsien in die mens se behoefte aan 

kontak. Waar daar gebrek is aan singewing het die kerk die volle en 

ware antwoord. Die kerk is die agent wat die sin van hierdie lewe 

aan die mensdom verkondig. Die sin van hierdie lewe is om die 

verlossing wat Jesus Christus aan die mensdom bied, in geloof te 

aanvaar. 

Sender om dus die presiese aard van die invloede hier uit te spel, 

is dit egter uit die voorafgaande bespreking duidelik dat die 

Christendom 'n ryke invloed behoort uit te oefen op die 

seksualiteit van die Tsonga. 
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Hipotese drie: Die Christelike godsdiens kan deur middel van die 

proses van kontekstualisering 'n i::iositiewe byrae lewer tot die 

seksualiteit van die Tsonga. 

6.8 Interkulturele dialoog. 

Aangesien hierdie 'n transkulturele studie is, is dit ook belangrik 

dat daar gekyk word na die dialoog tussen Westerling en Tsonga 

rondom die tema van seksualiteit. Die term 'interkulturele' dialoog 

word voorgestaan in plaas van 'kruiskulturele' dialoog. Die term 

'interkultureel' suggereer dat daar 'n tweerigtinggesprek 

plaasvind. In so 'n situasie sal elke kultuur gee en ontvang. Daar 

is die hoop dat hierdie studie daarin kon slaag om aan te toon dat 

ten minste ten opsigte van die seksualiteit, die gedagte finaal die 

nekslag toegedien is dat die Westerling al die wysheid en pag 

besi t. Die Tsonga beoefen seks reeds vanaf die begin van die 

Tsongamensdom se bestaan. Die Westerling kan dus nie aanspraak maak 

daarop dat hy/sy seks uitgevind, ontwerp of ontdek het nie. Die 

tipiese aanspraak op meerdere kennis van die Westerling geld dus 

nie hier nie. 

Daar is egter aansienlike verskille tussen die Westerling en die 

Tsonga se persepsies ten opsigte van seks. Die Tsonga se pro

seksuali tei t kan opgesom word in hierdie gedagte: God het seks aan 

hierdie mensdom gegee ten einde van die wereld 'n beter en 

aangenamer plek te maak. Meeste Westerlinge sukkel om seks in 

verband met God te bring en sal heel moontlik beweer dat seks aan 
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die mensdom gegee is om as verleiding te dien en die mens te 

beproef. Vir baie Westerlinge is seks altyd 'n sonde, maar kan tog 

soms 'n goeie, heilsame daad wees. Vir die Tsonga is seks altyd 

goed en heilsaam, maar soms kan dit verkeerd wees. Die basiese 

uitgangspunt verskil. 

Die Westerling neem verantwoordelikheid vir sy/haar seksuele dade. 

Daar word deurgaans gepoog om die negatiewe newe-ef fekte van die 

geslagsdaad tot die minimum te beperk. Hierdie 

verantwoordelikheidsin van die Westerling is heel moontlik daarvoor 

verantwoordelik dat daar 'n baie oop verhouding tussen ouers en 

kinders nagestreef word ten opsigte van die seksuele. Daar blyk 'n 

onvermoe te wees by die Tsonga om daadwerklik verantwoordelikheid 

te neem vir sy /haar seksualiteit. Die noodlot moet die 

verantwoordelikheid dra. 

So kan daar voortgegaan word om op die verskille tussen Westerling 

en Tsonga te wys. Die feit wat na vore kom is dat dialoog uiters 

vrugbaar kan wees en dat albei sal baat by die proses. 

In 'n betekenisvolle studie maak Van Peursen (1978) die volgende 

interessante stellings. Hy se dat alle kulture deur basies drie 

fases beweeg naamlik die mitiese, ontologiese en die funksionele 

fases. 

'Met de mythische fase wordt de houding aangeduid van de 

mens, die zich in beslag genomen weet door geheimzinnige 

machten random hem .... Met de tweede, de ontologische, 
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fase wordt de houding van de mens getekend, die niet meer 

ender de beklemming van mytische machten leeft, maar 

zelfstandig de zaken wil gaan onderzoeken. De mens gaat 

afstand nemen tot alles waardoor hij vroeger zozeer in 

beslag genomen werd. De functionele, derde fase van 

dit schema is de denkhouding, die wij moderne mensen 

steeds meer gaan innemen. Niet meer zo direct in beslag 

genomen door alles wat ons omgeeft (mythische houding) , 

gaan we toch niet meer alles nu maar op een afstand van 

ons houden door het zakelijk te bestuderen (ontologische 

houding). Neen, we willen nieuwe relaties, een nieuwe 

betrokkenheid, vinden tot alles wat ons omgeeft.' 

(Van Peursen 1978:17) 

Indien Van Peursen se teorie op die Tsonga toegepas word sal gesien 

word dat die Tsonga besig is om van fase een na fase twee te 

beweeg. Die Europese mens is besig om van fase twee na fase drie te 

beweeg. Interessant is egter hoe die seksualiteit in elke fase 

funksioneer, volgens Van Peursen. 

Soos reeds gesien is die mens onderworpe aan allerhande kosmiese 

magte tydens die mitiese fase. In die mitiese fase funksioneer die 

etiek byvoorbeeld soos volg: 'Dat zijn natuurlijke krachten, maar 

die in de mens vootdurend cultureel omgevormd worden. De mythe 

betrekt deze krachten in het geheimzinnige veld van goddelijke 

machten en de daarmee verboden regels van wat men wel en niet mag 

doen.' (Van Peursen 1978:162) Hierdie fase word gekenmerk daardeur 
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dat 'de seksualiteit een kosmisch (dwz. heel de natuur omvattend) 

en vanzelfsprekend gebeuren is ... ' (Van Peursen 1978:168) Daar is 

dus 'n baie gemaklike houding ten opsigte van seks. 

Tydens die ontologiese fase gebeur egter dit: '···de derde drang, 

die van de seksualiteit, schijnt te verdwijnen, of beter gezegd, 

uit de openbaarheid verdrongen te warden. Filosofen en theologen 

zien de seksualiteit dikwijls als zondig. Wel krijgt de 

seksualiteit een meer ondergeskikte functie, te weten het verwekken 

van nageslacht, maar dit past geheel in een fase die zozeer door 

produceren bepaald is. De eigen functie van de seksuele beleving 

verdwijnt. Dit vindt zijn hoogtepunt in het Victoriaanse tijdperk 

met zijn preutsheid en verdringing van seksualiteit.' (Van Peursen 

1978:164) 

Tydens die funksionele fase kom die volgende na vore: 'Door 

hernieuwing van de seksuele ethiek, erotische technieken, medisch 

ingrijpen, produktie van ovulatieremmers, theologische opvattingen 

en vele andere f actoren breekt een nieuwe beleving van de 

seksualiteit los. Daarbij staat niet meer de productiviteit, maar 

de eigen waarde van de erotiek centraal.' (Van Peursen 1978:167) 

Die verdronge seksualiteit word weer bevry en verskyn bo die 

oppervlak en in die openbaar. 

Die Tsonga is dus op pad na die ontologiese fase. Wag daar miskien 

'n 'Viktoriaanse era' op die Tsonga? 
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No. 

d'l 

92 

93 

d'4 

d'5 

d'6 

d'7a 

Na am 

T.F Chauke 

Mphephu 

Rikotso 

Susan 

Ntlanu 

Jackson 

Mashava 

Frank 

Chavalala 

Simon 

Chauke 

Lukas 

Mavundza 

LYS VAN INFORMANTE. 

Plek 

Nwamatatane 

Vuhehli 

Homu A 

Homu B 

Mapayeni 

Hluphekani 

Ngo be 

300 

Besonderhede 

N'anga van beroep. President 

van die Tin'anga Association 

of Gazankulu. Tydens die 

onderhoude het hy reeds elf 

vroue en agt-en-sestig 

kinders gehad. 

N'anga van beroep. Een van 

vyf vroue van voormalige 

eggenoot. 

N'anga van beroep. Voorheen 

lid van Swiss Mission kerk. 

Erg mishandel deur jongmense 

tydens politieke opstande. 

N'anga van beroep. 

N'anga van beroep. 

N'anga van beroep. 

Vlugteling uit Mosambiek. 

N'anga van beroep. 



d7b 

d7c 

d7d 

May 

Mathebula 

K.E. 

Nyamakazi 

Norman 

Mdaka 

Ngo be 

Shoshanguve 

Nyakanyaka 

d9 John Ndlovu Thoma 

910 

911 

Khombomuni 

Makaringe 

Mphephu 

Sin'wani 

912a Charmaine 

Ngwenya 

912b Erika 

Furumele 

Gawula 

Nkuri 

Giyani 

Elim 
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N'anga van beroep. 

N'anga van beroep. President 

van die Dingaka Association 

van Suid-Afrika. Politieke 

aktivis. Blykbaar heeltemal 

verwesters te oordeel aan sy 

kleredrag en luukse motor. 

Jong onderwyser. Baie 

betrokke by tin'anga 

aktiwiteite. 

Voorheen 'n n'anga gewees. 

Het dit gestaak weens 

vervolging deur jongmense 

tydens politieke opstande. 

N'anga van beroep. Getroud 

met twee ander vroue. 

Werk gedurende die week by 

'n hotel in Giyani maar is 

'n gekwalifiseerde n'anga. 

Derde jaar student. Dogter 

van swiss Mission leraar. 

Derde jaar student. 



o"l2c John 

Ngwenya 

o"l3 Jimmy 

Golele 

Giyani 

Giyani 

o"l4 Daniel Sono Malamulele 

915a Vivian 

Makhubela 

915b Elizabeth 

Baloyi 

916 Kondy 

Machumele 

917a Jacinta 

Maringa 

917b Lucette 

Shiluvane 

917c Doreen 

Baloyi 

o"l8 Damas 

Shiluvane 

Mhala 

Nkomo 

Giyani 

Giyani 

Giyani 

Giyani 

Nkowankowa 
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Vierde jaar student. Seun 

van Swiss Mission leraar. 

Tweede jaar student. Lid van 

Swiss Mission kerk. 

Tweede jaar student. Lid van 

Swiss Mission kerk. 

Tweede jaar student. 

Tweede jaar student. Lid van 

Assemblies of God kerk. 

Bibliotekaresse by GCE. Lid 

van Assemblies of God kerk. 

Werk by Gazankulu 

Development Corporation 

(GDC). Rooms-Katolieke kerk. 

Weduwee. 

Werk by GDC. Lid van 

Anglikaanse kerk. Geskeide 

vrou 

Werk by GDC. Lid van 

Anglikaanse kerk. Getroude 

vrou. 

Werk by GDC. Lid van Swiss 

Mission kerk. 



019 Miyelani 

Holeni 

920a Flora 

Maluleke 

02 Ob Jobe Sambo 

921 Vera 

922 

d23 

924 

Mkhombo 

Colin 

Malungani 

Solly 

Mthombeni 

Jeaneth 

Phiri 

Giyani Standerd nege seun. Lid van 

Miracle Valley kerk. 

Nwadzekudzeku Tweede jaar student. Lid van 

Student Christian Movement 

Dumpfries 

Giyani 

Giyani 

Giyani 

Mavalani 

( SCM) . 

Vierde jaar student. Lid van 

SCM. 

Onderwyseres. Geskeide vrou. 

Verpleegster. Het 'n Tsonga 

ma en 'n Blanke pa. Het hom 

nooit ontmoet nie. Het geen 

idee wie of wat hy is nie. 

Assistent registrateur 

finansies by GCE. 

Werkloos. Lid van die 

N.G.Kerk in Afrika. 

925 Xihlamariso Giyani 

Khosa 

Standerd agt skooldogter. 

Gaan na Swiss Mission kerk. 

d26 

927 

Thomas 

Baloyi 

Tempie 

Mabunda 

Hlanganani 

Giyani 
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Vierde jaar student. Lid van 

Emmanuel Assemblies kerk. 

Werk by die hospitaal. Lid 

van die N.G.kerk in Afrika. 

Weduwee. 



o'28a Jafta Nwamannkena Vierde jaar student. Woon 

Malungani zcc dienste by. 

o'28b Marks Malamulele Vierde jaar student. Lid van 

Ma she le Church of Christ kerk. 

929 Khanyisa Olifantshoek Der de jaar student. Lid van 

Maluleke die Swiss Mission kerk. 
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