
“LEWENDE MENSLIKE SKATTE” – ’n Nasionale inisiatief om lewende individue te identifiseer wat 

’n rare vaardigheid of kennis besit en uitstaande bydraes gelewer het in enige sfeer van 

menslike prestasie. 

Hierdie is ’n beroep op alle gemeenskappe om ’n individu/e binne die lewende erfenis 

domein te benoem. Hierdie lewende menslike skatte moet ’n deurslaggewende rol speel in 

die beskerming van Suid-Afrika se ontasbare lewende erfenis as ’n waardevolle hulpbron vir 

toekomstige geslagte en ’n positiewe Afrika-identiteit bevorder binne ’n globaliserende 

wêreld wat spanning tussen tradisie en moderniteit behandel.  

Die volgende vyf domeine sal as ’n verwysing dien vir die identifisering van Lewende 

Menslike skatte: 

 Mondelinge tradisies (stories, fabels, sprokies, mites) en gesegdes, insluitend taal (rare 

tale en tale wat besig is om uit te sterf) as ’n oordraer van Ontasbare Kulturele Erfenis 

(OKE). 

 Uitvoerende kunste (sang, musiek, dans, toneelstukke, gedigte en uitbeelding van 

menslike- en dieregedrag). 

 Maatskaplike praktyke, rituele en feeste (deurgangsrites, puberteit, huwelik en dood, 

reëndanse en feeste, sooi spit, eerstelinge van die oes seremonies, kronings, troues, 

weermagte wat oorlog toe gaan en inisiasie-seremonies). 

 Kennis en praktyke wat betrekking het op die natuur en die heelal (kosmologie, 

weer- en klimaatsvoorspellings, aanduiding van dae, maande, maanjare en die 

seisoene). 

 Tradisionele vakmanskap (houtwerk, pottebakkery, graswerk en metaalwerk, 

huisbou-vaardighede, inheemse medisyne, inheemse verloskunde en veeteelt, kos- 

en drankvoorbereiding, verbouing- en bewaringsmetodes, spoorsny, jag en 

versameling). 

 

VEREISTES: 

Die nominasievorm moet vergesel word van 'n gedetailleerde motivering wat die bydrae 

van die individu om lewende erfenis binne die onderskeie gemeenskappe te laat herleef en 

te bewaar, beskryf, asook maniere waarop die kandidaat in die vorm van tasbare aktiwiteite 

’n bygedra gelewer het om 'n kultuurtradisie wat moontlik kan uitsterf te laat herleef. Verskaf 

bewyse van die toepassing van vaardighede en tegnieke. Verskaf uitgebreide bewyse van 

hul wortels in die kultuurtradisie van die betrokke gemeenskap. 

'n Onafhanklike paneel gaan die aansoeke beoordeel, tien persone identifiseer en hulle 

afneem en verfilm waar hulle die vaardigheid beoefen. 
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