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Ons Digkuns as Spieel van ons Volks ver lede.
(Rede uitgespreek deur Professor E. C. Pienaar by geleentheid
van die onlangse Dingaansfees aan die voet van die
Vrouemonument op Bloemfontein.)
Twee dinge sê ek vir jou, ou boetie —
die een is: Vergeet, wat jy kan!
Die ander: Onthou, wat jy moet, ou boetie!
Is dit nou te veel'vir 'n man!
Twee dinge sê ek vandag vir myselwe —die een is: Outhou, wat jy kan!
Die ander: Vergeet, wat jy moet! Dis amper
te veel om te verg van 'n man!
N hierdie slampamper-rympie van die digter Leipoldt word kernagtig teenoor mekaar gestel twee groepe van mense wat vandag in Suid-Afrika te
vinde is. Laat niemand nou tog dink dat ek hier sinspeel op die twee
politieke partye van vandag nie. Dis ongelukkig waar dat ons volksverlede
maar alte dikwels beroer en vertroebel geword is deur partytwiste op staatkundige, op maatskaplike en op kerklike gebied. Van die Voortrekkerdae af
tot vandag toe sien ons hoe die kanker van verdeeldheid die gesonde opbloei
van ons nasie ondermyn en belemmer het. En juis daarom wil ons op 'n geïneenskaplike volksfees soos hierdie nie daaraan dink en daaroor praat nie.
Nee, op hierdie gedenkdag, hierdie Sabbat, geheilig deur die plegtige
gelofte van die Voorvaders, ken ons geen partye nie, het ons geen verskilpuntc
nie, staan ons naas mekaar en deurmekaar en bymekaar as Afrikanervolk, vier
ons volksfees, betaal ons volksgeloftes, herdenk ons volksverlede, koester ons
volksideale!

I

As ek dus praat van twee groepe, dan het dit niks te maak met partypolitiek nie, maar het dit alleen betrekking op die gesindheid van twee groepe
mense in die algemeen ten opsigte van ons volksverlede.
Die een groep huldig die leuse: Vergeet! Vergeet, wat jy kan! Vergeet alles wat jy kan so gou as jy kan. Begrawe die verlede. Laat dit rus.
Wat verby is, is verby, is dood. Moenie voortdurend ou koeie uit die sloot
grawe nie. Jy maak jouself net ongelukkig daardeur en jy maak ander net
kwaad, ünthou net wat aangenaam en maklik is, wat niemand hinder nie,
wat handig /en gerieflik is, wat in jou kraam te pas kom.
Ons lewe nou eenmaal nie meer in die tyd van die Voortrekkers of van
die ou Republieke nie, ons is mense van die twintigste eeu, moderne, up-todate-mense, met verligte denkbeelde insake godsdiens, geskiedenis, tradiesies,
ens. Ons moet saamgaan met die up-to-date beskawing van ons eie tyd. Dit
het geen nut meer om terug te dink aan die verlede nie, aan vanmelewe se
dae, met al sy ouderwetse en bekrompe opvattings, sy sedes en gewoontes, sy
tradiesies en ideale. Nee, vergeet wat jy kan! Breek met jou eie volksverlede. Pas jou aan by die nuwe tyd, leef in die toekoms.
Mense wat so redeneer, word deur ons Afrikaanse volksdigter Celliers
raak gekarakteriseer as „burgers van Papbroekland":
Ons is burgers van Papbroekland.
Lamsak, ou maat, gee my jou hand.
Ons is dit eens dat volk en taal
nou maar moet loop soos die tyd bepaal.
Hulle weet nog nie hoe lekker dit is
om water nog wyn te wees, vlees nog vis, —
dan is jy altyd van alkant klaar,
sonde en rusie is jou bespaar,
almal vind jou 'n „goeie ou broer",
vir ponde en pap kan jy alkant toe loer.
Die
wat
'ons
ons

dooies, sê ons, is stil in hul graf;
hulle gewil het, is nou pure kaf;
is ontslae van hulle ou band —
lewe lekker in Papbroekland.

So redeneer hierdie nuwe wereldburgers. As daar oor ons volksgeskiedenis gepraat word, voel hulle ongemaklik. As daar nasionale feeste
gevier word, is hulle afwesig. As daar oorsese prinse ontvang word, sit
hulle in die voorgestoelte. Hulle gebruik nie graag die woorde: ons land,

ons volk, ons taal nie, want hulle is tog o so bang om aanstoot te gee. Huüe
is skaam vir hul eie volksverlede, skaam om aan so'n agterlike ou volkie as
die Boere te behoort, om so'n bekveld-taaltjie as Afrikaans te praat. Wadr
dit maar enigsins kan, praat hulle by voorkeur 'n vreemde taal. Dit klink
soveel vernamer. As hulle opnuut moes gebore word, sou hulle dit so bewerk
dat hulle die lig kon sien oorkant die seewater.
Maar daar bestaan gelukkig vandag in ons vaderland ook 'n ander
groep mense wat 'n teenoorgestelde opvatting huldig: Onthou wat jy kan! Vir
hulle is die verlede nie dood nie, kan en mag dit nooit sterf nie, omdat hulle
diep deurdronge is van die waarheid dat 'n volk wat sy verlede vergeet, geen
toekoms het nie. Want 'n volk wat sy verlede aan die vergetelheid prysgee,
pleeg daarmee nasionale self moord!
Daarom eer hulle die voorgeslag, met al sy deugde en gebreke; daarom
bestudeer hulle die vaderlandse geskiedenis; daarom rig hulle gedenktekens
op; daarom vier hulle gedagtenisfeeste om die gelofte van die voorvaders te
betaal.
Uit ons aanwesigheid hier vandag op hierdie gedenkwaardige feesdag,
wat 'n keerpunt gevorm het in die beskawingsgeskiedenis van Suid-Afrika,
blyk dat ons tot hierdie twede groep behoort, en dat hierdie groep veel groter
is as wat baie mense ons wil wysmaak. En wat meer is, hy word elke dag
groter.
Ons aanwesigheid hier is 'n welsprekende protes teen die leuse: „Vergeet wat jy kan." Omdat ons nie mag en nie wil vergeet nie, maar veral omdat ons nie kan vergeet nie; omdat daar soveel is in ons volksverlede wat onvergeetlik is.
Ons aanwesigheid hier is 'n welsprekende bewys dat ons weier om
nasionale selfmoord te pleeg, omdat ons volksverlede daar lê as 'n geopende
boek, waarop met vlammende skrif die woorde gegrif staan: Gedenk!
Vergeet nie! Onthou!
Die verlewendiging van ons volksverlede is egter nie altyd 'n aangename taak nie. Dit wek soms smartlike herinneringe op. Daar gaan
snikke en trane deur, daar is bloedspore sigbaar. „Dis amper te veel om
te verg van 'n man." Dit is te veel vir sommige mense. Daarom wil hulle
vergeet, wil hulle die verlede liewers begrawe. Maar, roep die digter Totius
uit:
Sal ons vergeet 'n treur-verlee?
Oor so 'n volk, so laf-ontrou,
roep al die heuwels smadend: Wee!
Maar troue skaar roep: Nimmer! Nee!
Ons sal onthou!

Dewyl ons dan hier vergader is om gedagtenisfees te vier, om ons
volksverlede te herdenk, nooi ek U uit om in verbeelding met my stil te staan
by enkele taferele uit ons volksverlede, soos dié weerspieël word in ons Afrikaanse digkuns.
In die eerste tafereel wat ek U wil voorhou, hoor ons die wegtrekkende
Voortrekker sy geboorteplaas 'n laaste vaarwel toeroep. Dis in alle otnstandighede geen kleinigheid vir 'n mens om vergoed afskeid te neem van die
erfgrond van jou vaders nie, maar dit moes veral in daardie dae 'n bittere
taak gewees het om die vrug van geslagte se arbeid in die steek te Iaat en
'n onsekere toekoms in 'n woeste wereld tegemoet te gaan. Dit moes die
Trekkers trane gekos het, sielepyn en bloedende harte om hulle los te skeur
van alles wat dierbaar was, van die bekende ou plaas met sy tuine en landerye,
veekraal en kerkhof waar dierbares begrawe lê, en van die ou woning met al
sy herinneringe van lief en leed.
In die volgende gedig van Leipoldt sien ons die Trekker met betraande
oog en ontroerde gemoed die een geliefde plekkie na die ander vir die laaste
maal aanskou:
O vaderland, verlate vaderland!
O akkerboom en ranke wit pop'lier
Wat my ou plaas versier,
Daar deur die voorgeslag geplant,
Nou lommerryk oor my vaderhuis —
Koel skadutakke oor die sluis,
Waar na die oes die meulstroom bruis —
Vaarwel, o akkerboom en wit pop'lier,
Vaarwel, verlate vaderland!
O ouershuis met kafhok en met kraal!
O platklip-stoep en gras-begroeide brug,
Waar saans die paddas sug
As in die skemerlig vuurvliegjes dwaal,
En die aandblomme oopgaan en die nag
Sy sluier werp oor hierdie plaas se prag
En oor die wereld bo die sterre wag —
Vaarwel, o platklip-stoep en biesie-brug!
Vaarwel, o huis en kraal!
4

Ons gaan die wereld in
Om 'n nuwe oord te win —
Om 'n nuwe land te kry,
Waar ons kan lewe vry.
Vaarwel, vaarwel, al is geen weersien meer!
Vaarwel, en nog 'n keer,
Vaarwel!
Die twede tafereel wat ek voor u verbeeldingsoog wil ophang, laat ons
die Voortrekkers sien deur die digterverbeelding van Langenhoven, waar hulle
besig is om die pad van S.A. te baan na die Noorde toe, omring deur wilde
diere en woeste barbare, maar besiel met die een groot ideaal—vryheid, weg
onder dwinglandy en dwangheerskappy uit om 'n onafhanklike volksbestaan te
vestig in 'n nuwe vaderland. Want die Afrikanernasie van die toekoms kon
nie gebore word onder 'n vreemde vlag nie. Nee, op sy wieg moes die son van
vryheid skyn as simbool van sy herkoms en bestemming. Daarom was die
Groot Trek noodsaaklik, want alleen daardeur kon die vryheidsideaal verwesenlik word. Maar wat sien ons hier as die gewoel saans tot stilstand kom?
Maar dit is geen trekkers nie!
Hierdie mense is almal tuis —
Een vir een groepie by een vir een vuur
is 'n huisgesin.
Vader en Moeder, Ouma en Oupa,
Boeties en Sussies, almal is daar;
Elkeen vul sy eie ou plekkie,
soos weleer op die plasie verlate.
Elke wa is 'n tuiste, die binnekamer
is daar,
Die wieg om die suigling te sus,
die sponde om die sieke te pleeg,
En afskeid te neem van die sterwende;
En 'n hoer gesag heers nog hier.
As die tug wat onderling bind,
want elke wa met sy huisgesin
Voer sy huisaltaar mee soos 'n ark van ouds.
Hier by 'n vuurtjie sing 'n jong moeder 'n slaapliedjie vir die suigeling
aan haar bors, 'n liedjie wat eindig met die bede (haar man is saam met
Retief na Dingaan) : —

Hoor ons tog, o liewe Heer!
Bring ons Pappie gou-gou weer
Na ons kleine wereld.
Moederlief en kindjie teer,
Ons verlang tog al te seer —
Eensaam in die wereld!
En terwyl sy al singende sus, leg 'n man se liggaam vermink, rustend na
foltersmart, op Hlomo-Amaboeta;
En terwyl haar lieflinkie slaap,
kruip swarte gedaantes nader.
By 'n ander vuurtjie sit weer 'n gryse ou moeder wat droom oor die
verlede, toe haar Pietie nog 'n babetjie was, en bid dat hy veilig mag terugkom, want hy is nou haar enigste troos en steun. En terwyl sy bid, lê hy
op Hlomo-Amaboeta, en kyk grynsende swart gedaantes haar uit die donker
aan.
Slapenstyd nader, die laer maak klaar vir sy rus;
Uit een vir een wakis word boeke gehaal en met eerbied geopen.
Ongesiene altare rys by die vuurtjies;
Die veld is in 'n tempel herskape—'n Nasie bid!
U weet die Voortrekkers is dikwels beckuldig dat hulle getrek het om
onder wet en orde uit te kom; dat hulle nie soseer vryheid gesoek het nie
as bandeloosheid en wetteloosheid. Nog nie so lank gelede nie het 'n bekende
historikus, sir George Cory, 'n klad op die karakter van die Voortrekkers gewcrp, deur hulle te beskuldig van vervalsing van die bekende Retief-Dingaatitraktaat, 'n lasterlike aantygfng wat hy verplig was om te herroep nadat die
bewyse van Preller en Blommaert hom daartoe gedwing het.
Hier gee Langenhoven ons die histories juiste beeld. Nie 'n bende
swerwers, avonturiers of vrybuiters nie, maar 'n ordeliewende en vredeliewende
gemeenskap, 'n biddende nasie, met Gods Woord tot rigsnoer van sy lewe
en dade.
Kan dit vandag nog van die Afrikanervolk as 'n geheel gesê word, vardie nasate van die Voortrekkers?
In die volgende tafereel word deur Totius die slag by Vegkop geskilder,
waar Sarei Cilliers met 40 man 'n aanval van 5000 Matabeles afgestaan het
in Oktober 1836. Soos 'n woedende orkaan sien ons die Matabele-hordes op
die klein Iaertjie losbars. Duisende asgaaie deurklief die onstuimige lug onder
helse geskreeu, maar sterk in hul godsvertroue staan man en vrou sy aan sy:

Bleek blink die seile vér teen die hang,
swart kom die kaffers met driftige drang,
bewend omhoog rys gebed en gesang —
o so bang!
Donker gevaartes dond'rend teniet,
butsende flitse van pyle gewet,
borend na bowe die skietgebed:
Here red!
Hoor die gebruis teen die wawiel aan!
Hoor die geklots oor die seile slaan!
Sug van vertwyfling die boesem ontgaan:
Heer, dis gedaan!
Vas lê die roer in die trekker se hand,
fluks hou sy vrou by die stryder stand,
weg vlug Kalipi weer na sy land —
ver oor die rand!
Swart lê die kaffers, blom van die leer —
„Samel by hope die vyand se speer!
God het geseën man en geweer!
Sink dan terneer!
Hom sy die eer!"
Hierby sluit mooi aan die bekende aanskoulike skildering deur Celliers
van die slag by Bloedrivier, waaruit ek enkele koeplette laat volg:
Ster-nag omsluit die laei
onder die kleine skaar
by die lantern-lig daar,
stilte en vrede . . .
Sterk is die stem en skoon
smekend om hulpbetoon,
wat tot die Vadertroon
klim in gebede.

Woes-singend,
aanstuiwend,
dans-springend,
pluimwuiwend
kom die barbare —
driemaal tien-duisendtal,
dond'rend hul voete-val,
storm hulle skare!

More-lig,
roepings-plig
daag vir die helde.
Vader, die taak is swaar,
klein en verlore die laer
in die groot velde.

Reguit en raak-sekuur
blits uit die tentwa-muur
driemaal die Boere-vuur,
kraak hulle roere,
maaiend die hordes om —
drie-male al wat kom —
kyk, tot die swarte drom
wyk vir die Boere!

Laat ons nou 'n bietjie nader kom aan ons eie tyd en kortliks stilstaan
by enkele taferele uit ons groot vryheidsworsteling van 30 jaar gelede. Dis
begryplik dat veral die Twede Vryheidsoorlog menige skrywer en digter moes
aangryp; want nie alleen het die byna driejarige wanhoopstryd van 'n handjievol mense teen 'n groot wêreldmag die twee Republieke in 'n puinhoop verander en uitgeloop op die verlies van die so duurgekogte onafhanklikheid nie,
maar veral die konsentrasiekampe met hul 26,000 slagoffers het 'n merk vir
die eeue nagelaat op die volksiel. Vandaar soveel oorlogsherinneringe by ons
digters. Ons kan net by 'n paar daarvan stilstaan.
Daar is b.v. Die Laaste Aand van Jan Celliers.
Wat 'n aandoenlike
tafereeltjie van die kleintjies in hul onbesorgde pret, onbewus van die donker
oorlogswolke wat weldra hul huis in vlamme sal laat opgaan. In hoeveel
gevalle was dit nie inderdaad die laaste aand nie, omdat die vader nooit weer
teruggekom het nie. En wat 'n suggestiewe beeld van wakende ouersmart in
die stilte van die nag by die vredige sponde van droomverlore dotjies:—

Nog nie na bed!
Wat 'n pret, wat 'n pret,
met jurkies aan
en voetjies bloot,
so met pappie te rol
en stoei en stoot!

Ja, laat mag hul speel, het mammie gesê,
voor pa hul vanaand in hul bedjie sal lê.
Maar, verlee soek Breggie by mammetjie skuil,
vra soetjies aan haar waarom paatjie tog huil?
Nog nooit by hul speul'tjies het hy dit gedoen —
en so dikwels tot selfs die klein voetjies gesoen.

Wyd oor huis en velde
rus al lank' die nag,
as so by die bedjies
twee nog bid en wag,
wakend tot die more —
wrede skeidingsdag.

Droom-verlore dotjies,
rustend naas mekaar,
hoor gebed nog klae,
weet van geen gevaar,
met een troos tevrede:
moeder is nog daar
om die ogies moeg en vaak
met haar soentjies toe te maak.

<

e
O
H

DIE KORTVERHAAL.

DIE MOOISTE ONDERNEMING OP LETTERKUNDIGE GEBIED IN SUIDAFRIKA IN DIE LAASTE TYD IS SEKERLIK DIE GROOTSE IDEE 'N SERIE
B U I T E L A N D S E L I T E R A T U U R I N A F R I K A A N S UIT TE GEE. DIE
EERSTE SERIE IS DIE KORTVERHAAL IN TWAALF NETTE BANDJIES VAN
100 TOT 150 BLADSYE ELK. DIE EERSTE EEN HOOP ONS SEPTEMBER 1930
OP DIE MARK TE HE; DAN VOLG ELKE MAAND EEN BAND. DIE SERIE
OMSLUIT ALLE BESTE KORTVERHALE SOOS BV. A F R I K A A N S (ONDER
REDAKSIE PROF. E. C. PIENAAR, STELLENBOSCH), N E E R L A N D S,
VLAAMS (ONDER REDAKSIE PROF. F. E. J. MALHERBE, STELLEN
BOSCH), N O O R S , D E E N S , S W E E D S (PROF. CON. DE VILLIERS, STEL
LENBOSCH), SEMITIESE T A L E
(PROF. B. GEMSER, T.U.K. PRETORIA),
D U I T S (DR. M. L. DU TOIT, T.U.K. PRETORIA), FRANS, ENGELS, RUSSIES,
ENS., ENS., ENS.
DIT IS SEKER DIE EERSTE KEER DAT SO IETS OP SO'N GROOTSE
SKAAL AANGEPAK WORD — DIE MOOISTE EN BESTE WORD BINNE DIE
BEREIK VAN ELKEEN GEPLAAS IN GOEIE AFRIKAANS IN MOOI BOEKDELE.
AS U OP DIE HELE SERIE INTEKEN KOS DIT U PER BAND 2/9, ANDERS PER
BAND 3/3, POSVRY GESTUUR.
STUUR VANDAG U NAAM AS MOONTLIKE INTEKENAAR.

Aan die Bestuurder, Firma J. H. de Bussy,
Posbus 460, PRETORIA.
Ondergetekende wens hiermede in te teken op die serie
Kortverhale,
bestaande uit twaalf deeltjies, a 2 / 9 elk, waarvan die eerste nommer in Sep
tember 1930 sal verskyn.
Naam
Adres

„

Die Brand van Celliers voer ons terug na dieselfde toneel van Die
Laaste Aand, maar alleen om die vroeëre vredige boerewoning in rook en
vlamme te sien opgaan, ten prooi aan meedoënlose oorlogsgeweld, en die
moeder met haar kroos uitgedryf in die winternag:
Daar staan 'n moeder met haar kind
allenig in die winterwind —
en niemand wat haar trane siet,
en niemand wat haar trooste bied.
En wilde vlamme strooi dit wyd,
die vrug van lange lewensvlyt —
in vonke deur die lug gesaai,
in vonke wat die wind verwaai.
Haar kindjie, aan haar bors gevou,
beskut sy teen die winterkou —
die trane wat sy swyend ween,
so op haar wang tot ys versteen.
En winterwinde sing die lied
van eensaamheid en stil verdriet;
en sonder weerklank sterf die klag
op wye velde in die nag,
al sugtend deur die gras se saad —
en verre is die daeraad . . .
Vervolgens word ons na die konsentrasiekamp gevoer waar 'n sterwendf
moeder 'n laaste boodskap aan haar enigste oorgeblewe seun in die oor var
die kampsuster fluister, getroos by die gedagte „dat haar Pieter sal hou aar
sy God en sy land, aan sy ere en trou", om dan heen te gaan met die sterwenssug: „Suster Anna . . . ek hoor 'n kerkklok slaan!"
Eindelik sien ons nog die balling wat by sy lang verbeide terugkeer
geen ander spoor van sy vroeëre tuiste hervind nie as 'n graf in die gras:
Dis
oor
dis
dis

'n balling gekom
die oseaan,
'n graf in die gras,
'n vallende traan . . . .
dis al.

En so laat die digter soos 'n rolprent al die droewige tonele voor ons
geestesoog verbygaan, en veral sulke tonele waarin die Afrikanervrou 'n hoofrol
speel. Want, laat ons dit maar altyd weer herhaal, dis die Vrou van S.A., die
moeder van die Voortrek, wat die Afrikanernasie van vandag gevorm het en
wat ons in staat gestel het om die vurige oordeel van die oorlog te trotseei
sonder om as volk heeltemal te gronde te gaan. En van die Vrou van S.A.
hang dit af of ons as volk 'n eie toekoms tegemoet gaan of nie.
Nog 'n laaste tafereel hou ek U voor, wat 'n treffende bevestiging vorm
van wat ek aan die begin gesê het. Dis 'n baie eenvoudige gediggie van 'n
ossewa wat 'n klein doringboompie langs die pad omver ry, maar dit het 'n
diepsinnige betekenis. Die tietel daarvan is Vergewe en Vergeet en dis geskryf deur Totius. By die lees daarvan begryp ons dadelik dat die ossewr
Engeland voorstel en die doringboompie die Boerevolk. Hier het ons 'n welsprekende kommentaar op die leuse: Vergewe en Vergeet! Dis kristelik om tc
vergewe, maar vergeet kan ons nooit, al wil ons ook, want daar is 'n tekei
en 'n merk wat onuitwisbaar is.
Ons het in verbeelding stilgestaan by enkele taferele uit ons volksverlede. Daardie taferele, deur digtersoog gesien en deur digterstaal vertolk
voer ons terug op die via dolorosa van die Afrikanernasie. Want die pad van
S.A. wat ons volk bewandel het gedurende die paar eeue van ons volksbestaan, is inderdaad 'n lydensweg gewees — 'n via dolorosa.
Van die staanspoor af moes daar baanbrekerswerk verrig word, 'n taak
waarvoor alleen bereken was pioniers wat liggaamlik en geestelik sterk was,
manne en vroue met gestaalde spiere en 'n onwrikbare geloof in die toekoms.
Want die fondamente waarop ons toekomstige volksgebou sou kon verrys, moes
deeglik gele word.
Vandat Van Riebeek in 1652 voet aan wal gesit het by Tafelberg,
moes daar onophoudelik stryd gevoer word om die nuwe land bewoonbaar te maak — 'n stryd teen die elemente, teen wilde diere en woeste barbare. En die huis was nog nie eers behoorlik klaar nie, of daar verskyn 'n
nuwe veroweraar op die toneel. Daarop hef gevolg die bekende „eeu van
onreg", met sy kulminasie in die wanhoopstryd van 'n kwart eeu gelede, by
enkele taferele waarvan ons stilgestaan het. En tot vandag toe moet ons nog
gedurig spook om ons eie kuituur te handhaaf teenoor vreemde oorheersing.
En hoeveel duisende menselewens het die stryd nie gekos nie! Die
pad van S.A. is deurdrenk met heldebloed. As ons vlaktes en berge en
liviere vandag kon praat, hulle sou getuig van ontelbare sugte en trane en
gebede, van hartverskeurende tonele, van onnoembaar veel smart en ellende.
Name soos Weenen, Moordspruit, Vechtkop, Bloedrivier en meer ander getuig
daarvan. Ja, die pad van S.A. is 'n via dolorosa, 'n lydensweg gewees,

Maar, goddank, dis nie alleen 'n via dolorosa gewees nie, maar ook
'n via gloriosa — 'n weg van roem en eer en glorie. As ons so in v.rbeelding
terugblik op die wordingsgeskiedenis van ons volk, dan is daar naas veel
smartliks ook veel wat verheffend en inspirerend werk.
En nou dink ek nie in die eerste plek aan al die heldedade wat verrig
is, aan die weergalose volharding en kannie-dood optimisme wat aan die dag
gele is, aan die moeilikhede wat oorkom is, aan al die oorwinninge wat be
haal is nie. Dit alles en meer dwing ons bewondering en eerbied af, maar
wat die via dolorosa ook vir ons tot 'n via gloriosa maak, is veral die karaktereienskappe wat die Voortrekkers in staat gestel het om die fondamente van
'n kristelike beskawing in Suid-Afrika in te grondves, en byname hul onwrikbare
Godsvertroue en onuitwisbare vryheidsliefde. Want watter bykomende oorsake
nou ook al meegewerk het tot die groot volksverhuising van die dertiger jare —
die twede uittog uit 'n Egipte van dwang en onderdrukking — dit kan ten
slotte alles saamgevat word in die een woord: Vryheid!
Vryheid! Vryheid! dierbaar ding,
Waar elke mens na smag,
Van jou sal ek gedurig sing —Jy is 'n volk se krag!
(Keet.)
Vryheid van dwinglandy, sy dit stoflike of geestelike dwinglandy —
dit was die ideaal waarvoor Geus en Hugenoot 80 jaar lank gespook het, en
dis dieselfde ideaal waarvoor hul nakomelinge hier in die suidhoek van Afrika
goed en bloed veil gehad het. Daarom is die pad van S.A. ook 'n via
gloriosa, omdat dit gelei het en vandag nog lei tot daardie een groot volksideaal — Vryheid!
Die vestiging en handhawing van 'n kristelike beskawing teenoor
heidense barbarisme, van reg en geregtigheid teenoor wetteloosheid, van waar
heid teenoor valsheid en verraad, van wet en orde teenoor moord en dood
slag, die skepping in donker Afrika van 'n nuwe wereldorde, gebaseer op
eie sedes en tradiesies, godsdiens en taal — in een woord: die skepping van
'n onafhanklike volksbestaan, met 'n suiwer-Afrikaanse kuituur, dit is die
erfenis wat die voorvaders ons nagelaat het en wat die via dolorosa herskep
in 'n via gloriosa.
Laat ons die erfenis aanvaar, want dis kosbaarder as die goud en
diamante van ons vaderland. Laat ons op hierdie gedenkwaardige dag nie
alleen praat oor die Voortrekkers nie, maar ook besluit om die erfenis wat
hulle ons nagelaat het, rein te bewaar, deur die ideale waarvoor hulle alles
veil gehad het hoog te hou. Alleen dan sal die toekoms van ons volk verseker wees.

Dingaan-slag,
wonder-dag,
jy het bevestig
al wat 'n nasie bou,
al wat 'n taal behou.
Afrika, Afrika,
eer hulle gedagtenis!
En as jou vryheids-dag
eens oor jou velde lag,
weet wie te danke is
eer hulle gedagtenis!
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Lydia van Niekerk en Haar Geliefde Digters.

Met hart hongert

onzegbaar.

ET weemoed dink ek daaraan terug, nou dat Lydia, arme, arme Lydia,
heengegaan is. Dit was in die skemering, rustige uur van ver~
droomde skoonheid, en ook van meditasia, in die Vondelpark, toe ek
haar brief ontvang het, haar versoek om te kom waarneem op Stellenbosch, en
veral Henriëtte Roland Holst en Adama van Scheltema, haar geliefde digters,
aan die Vierde-Jaars te bring. Hoe het my hart opgelewe by die gedagte orn
in die eie Vaderland oor skoonheid te getuig, skoonheid onder hoë lugte van
onmeetlike ruimte of in gryse neerslagtigheid ontstaan, skoonheid onder die
mensdom en hul wee. Hoe fel het ons meebeweeg met die kerende gety. Die
vroeg-Tagtiger-glone was geweke. Sterk het die verwantskap gespreek met
alles wat 'n ontredderde en verder stuk-geskote Europa aan sielsmarteling
ondergaan, aan rewolusionêre gevoel geoffer, aan skoonheidshuiwering ondergaan het. Die weg-gedronge en nie-verstane pyn, die menslike las en dowwe
ellende van vergeefse stryd, die donker haat as roumantel om die siel, maar
ook die deernis met menslike onmag, maar ook die verlossende gedagte van
gemeenskapsgevoel, maar ook die liefde, die liefde as stu-krag tot nuwe dade
—hoe kon dit alles tot herbore geloof lei! Nee, nie in die eerste plek was dit
'n nuwe geluid, 'n nuwe lente: die oorlogsgedreun was nog te naby, wat ons
ontroer het nie . . . maar 'n boodskap, 'n boodskap van broederskap, 'n bood~
skap van verlossing . . .
1

A

Wat wrocht de verandering
in mij? was het een mensen of een boek
waar ik 't eerste licht uit ving?
ik weet niet, maar ik weet dat ik merkte
mijn geest braak en ledig; klein
de horizon van mijn gedachten,
nietig de vreugde en pijn
van mijn hart, en daarnaast het groote
wat voor mij niet had bestaan:
de wereld van ernst en arbeid . . .
en ik mocht binnegaan.

Nie meer die ou leuse nie:
Schoonheid, kome uw rijk!
Die nuwe bede was:
Kom niet schoonheid, eer we u zijn bereid
In ons huis, in ons te ontvangen . . .
En toe was die nuwe wereld van erns en arbeid, daar waar Lydia werksaam was om met haar kollegas die koms van skoonheid te verhaas. Maar
daar was ook die ernstigheid, wat 'n masker is vir oppervlakkigheid, die waanwysheid en die egoïsme. En soms was ons verplig om met Figaro „oor alles
te lag om nie daaroor te huil nie."
En nou dat ek, ook uit piëteit tot haar, weer haar geliefde digters
deurgeblaai het, bring menige gedig van Henriëtte en Adam my Lydia so
helder voor die gees. En daarvan wil ek met enkele sitate getuig.
Hoe goed het sy die reaksie van die jongere verstaan: dat dit nouliks
reg was dat die mens hom sou verlustig in indiwiduele skoonheid, solank, in
die woorde van Dirk Coster, die aarde 'n hel was. En die nuwe hoop wat
uit hierdie smart gebore is, het haar, altans digterlik, ontroer. Sy wat andere
so 'n warm hart toegedra het, sy moes deur die wonder van menseliefde, soos
deur Henriëtte verheerlik, getref word:
Drang die eenen mensch trekt tot den ander,
zoete drang niet te weerstaan
die harten buigt naar elkander,
wat zijt ge? waarheid? of een waan?
Helder het sy ook die lot van die vrou, haar strewe en haar roeping in
die nuwe tyd besef. Sy wis dit:
—
dwars over de aarde
Buigt een breede, donkere baan
Langs de doornen van 's werelds gaarden —
Dien weg zijn vrouwen gegaan.
Vandaar ook haar inniger simpatie met Henriëtte se werk. En veral
ook om die dualisme by laasgenoemde: Konflik tussen rustige vrouebegeerte en
mannelike dadedrang. Ek gaan so graag saam met die meninge van ons
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fynsinnige Mevrou Verloren van Themaat. Seker het sy gelyk as sy van Lydia
se mooi ewewigtigheid praat; tog sou ek nie wil beweer dat daar geen tekort
in haar lewe as vrou was nie. Ek sè dit tot beider eer. Soos by Henriëtte
was daar by Lydia 'n nimmer-opgeloste innerlike botsing. Selde het ek 'n vrou
geker, soseer in ewewig; en tog was haar rustelose arbeid alleen skynbaar vir
haar alles.
So sou sy ook met Henriëtte kon getuig het:
Op de kentering der tijden geboren
in onze oogen nog de ondergangen
van de oude werelden die verbleeken,
onze lippen geplooid ten nieuwen groet,
en in ons hart een tweedracht van verlangen
naar droomen van weleer, die wij verloren,
naar de nieuwe, wier bloesems openbreken,
zoo moeten wij door bittere jaren zwerven,
het is altyd een stryd en een ontbreken:
alles in ons beweegt zich als een vloed
en somtijds zinkt het weg, alsof wij sterven.
Nee, vir haar was daar geen vervreemding van die moeder. Ongerep
het ook vir haar gebly die seëninge van natuur se opperste sagtheid.
En die
gemis van skone voleinding van skone krans: moeder — dogter — moeder,
van moedergeluk uit sagte oë, moes ook in haar die skrynende bewussyn van
'n tekort laat ontstaan. Maar dat sy die natuurlike honger na natuursvoleinding so heerlik kon sublimeer in stilte liefdes- en skoonheidsdiens en selfopofferende trou aan die kleinste pligte van elke dag, dit bly haar hoogste roem
as vrou.
Begaaf met hoë intellek en suiwer wetenskaplik van aanleg en deur
nougesette studie, het haar nietemin 'n sekere nugterheid gekenmerk, wat ook
gedeeltelik die gevolg was van 'n swakke gesondheidstoestand. Die vitaliteit
om haar skoonheidssensasies na buite met gloedvolle woord te projekteer, het
haar ontbreek. Die gloed van haar hart het verkil in die woord, haar geesdrif
verstol in haar pen. Aan my het sy dit dikwels erken; so het ek geweet dat
Lydia van Niekerk veel meer warmte besit, veel meer van wat daar boaan hierdie stuk staan, deurly het, as wat die gewone Ieser en hoorder uit haar geskrifte
en op kollege sou vermoed het. Eerder as die herskepper van skoonheid,
was sy die sagte leidster na die ryk van skoonheid, die seer belese en betroubare gids, die hulpvaardige vriendin aan elke skoonheidsoeker, die deemoedige
fakkeldraer by die optog van die lewe, die wyse maagd met olie in haar
lamp, wagtende op die koms van die Meester . . .

En sy wat so ryk was, so veel ryker aan geestelike goedere as, miskien,
ons almal, haar het ek arm genoem, arm soos maar elkeen van ons arm is,
arm om die eensaamheid, die essensiële eensaamheid van die lewe. Professor
Moorrees het dit so skoon uiteengesit by haar dood. Dit kon sy nie meer
hoor nie. Maar byna in dieselfde woorde het sy uit Boudier-Bakker dit omgedra in haar hart, as diep verborge wond:
„Er schuilt een armoede in ieder menschenbestaan en die armoede
scheidt ze in verbittering van onbegrepenheid of drijft ze naar elkaar toe in
hulpeloosheid van verlange, maar alle liefde vermag niet de leemte te vullen
—eenzaam blijft ten slotte ieder, naast diegene die hem 't liefst is."
Ek meen dat Lydia eensamer was as die meeste. En daarom te meer
het sy die stilte gesoek,die stilte wat besiel; en deur die lange tyd van stil verbete pyn het sy haar siel aan die stilte gelaaf. Dit was ook haar grootste
gawe van die Ewigheid.
Maar smartvol was vir haar, so diep—in vrou, die stille resignasie van
die wereld, die langsame erkenning:
„De liefde, die gij 't leven vraagt,
Bloeit in het hart dat ge in u draagt." . . .
So het sy gekom tot 'n kultus van skoonheid in die stilte wat my onvergeetlik bly. Hoe het sy steeds skone dinge om haar heen versamei! 'n
Mooi boek, 'n Persiese tapyt, 'n skildery van Wenning, blomme, veel blomme
steeds. En naar mate die skaduwees van die dood haar huisie genader het,
het sy steeds inniger geleef in die geluk van haar liefde—
Alles, alles neemt het leven,
Het laat ons ieder eenmaal berooid —
Maar het geluk van een beetje schoonheid
Dat ontneemt het ons nooit.
En nooit, nooit sal ek die Oktober-möre vergeet — sy wis dit, vir haar
sou daar geen lente meer wees nie, toe ons saam van die klas huis-toe gestap
het, en soos gewoonlik oor werkaangeleenthede gepraat het, hoe sy meteens
stil gebly het op my vraag, haar half-blinde oë van verlange na die berge
opgerig het, en met vreemde ekstase gemurmel het:
„Hoe mooi tog, is ons Stellenbosch . . ."
Toe wis ek dat die dood in Lydia was.
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Ek het vir die laaste keer die huis van skaduwees saam met haar
betree, uit die helle sonlig na binne gegaan waar die dood wag. Magteloos,
duiselig het ek voor haar gestaan. Maar sy het haar geheel herstel, het
gewoon gedoen, en tot afskeid 'n liefdesdiens bewys, totdat die pen haar
vege hand ontval het . . . .
Die lewe moet voort, sê hul. Ek moet haar werk voortsit. Maar:
Ach, die het sterven
Waarlijk eens zag —Hy moet iets derven
Met iedere dag.
En denkende aan die hoë voorbeeld van Lydia van Niekerk, sal ek, onwaardige, die bede van haar digter tot die myne maak:
Schoonheid, die in den hemel zijt,
Die de euwigheid heeft opgeschreven,
Geef ons iets van uw eindloosheid
Geef ons iets van uw verhevenheid,
Van uw geweldigheid —
ü m groot te leven!
Schoonheid, die in de wereld zijt,
Die tusschen menschen hangt te beven,
Geef ons van uw eenvoudighoud,
Geef van uw mededeelzaamheid,
Van uw deemoedigheid —
Om goed te leven!
Schoonheid, die in ons zelve zijt,
Die moeder ons heeft meegegeven,
Geef aan onze oogen zuiverheid,
Geef aan ons hoofd uw helderheid,
Ons hart uw dapperheid —
Eerlijk te leven!
F. E. J. M.

Aan die Verre Kus.

Aan die verre kus—O stille, diepe droom
wat suiwer—sag die mens hier lei al met die stroom
van godverlange—word ook die wrak eenmaal,
deur reddingshande veilig tuisgehaal.
Aan die verre kus waar maanwit branders ruis
met silwer—koele spoeling om die huis
wat ewige woning heet, daar sterf
in die vergetelheid wat ons deur lyding erf .
Daar daal die duiker en uit dieptes vis
hy wat vir ons verlore drome is;
daar groei oor maanlig watere wyd
vuurtoringlig wat straal van ewigheid.
Daar styg die branders uit die pikswart see
wit-krullend oor die rotse, ruisend gee,
in ewige kom—verdwyning, hul gespoel
die gees van nooit-verklaarde wêrelddoel.
Daar reis die dood en lewe saam
in een gestalte, een bestemmingsnaam,
en deur verstand se newelgrys
vind sielverlange Sy paleis.
Aan die verre kus—die dagkruik daal
vir Iaaf'nis na die dieptes, rondom straal
die lig van hoop—daar wink oor branders sag
die rus vir hom wat nog op reddingshande wag.
C Af. VAN DEN

HEEVER.

Kersgeskenke.
'n Fantasie aan die begin van 1930.
IE dominé is op huisbesoek — in sy nuwe moterkar. Hier onder die
arm mense het hy die voertuig egter langs die grootpad laat staan.
Van die een armsalige, ellendige sink- of baksteenkrot in 'n
gehug geen tree uit die Unie uit nie, soek hy sy weg na sy gemeentelede. In sy
siel wens hy, dat hy by elkeen van die verwaarloosde woninkies kon aangaan.
Noodgedwonge moet hy tevrede wees om horn by dies van sy kerk te bepaal.
Daar hy vandag op 'n spesiale besoek is, en sy mense al ken, is hy
nie vergesél van ouderling of diaken nie.
Hy gaan nou op die laaste huis af waar hy hierdie keer moet wees.
Voor die deur, in die straat — as 'n mens dit straat kan noem, daar
dit vir 'n groot gedeelte grasbegroei is — speel 'n klompie vuil, verflenterde
seuns albasten „big-ring". Dit gaan gepaar met 'n uitsoek „loafer"-woordewisseling, waarby Engelse en Afrikaanse vloeke en bastervloeke om die voor
rang twis.
Die dominé ys toe een outjie, wat nog nie die seldsame verskyning ge
waar het nie, ongeërg en met nadruk 'n maat duidelik maak watter soort
,,cheat" hy is.
„Hou jou bek, jong," snou 'n groter seun hom af, „kan jy nie die predi
kant sien nie?"
„Middag, kerels," groet dominé hartlik en maatserig, „wie het sover
die meeste albasters gedop?"
Party van die seuns het al padgegee — stil en, soos hulle meen, ongemerk weggesluip om uit die teenwoordigheid van die predikantsfiguur te
kom: hulle het 'n instinkmatige gevoel van vrees en ontuisheid in sulke geselskap. Hulle ken ook nog nie hierdie dominé nie.
Nog net die seuns van die huis is oor. Hulle groet al heeltemal vrypostig terug. Dis darem nie die eerste maal wat dominé daar kom nie. Hulle
voel selfs al vriendskaplik gesind teenoor hom — veral omdat Ma en Ousus
so bly is as hy 'n besoek bring.
Dominé klop reeds aan die son-verkrimpte en gebarste deur en verdwyn in die koel donkerte van die huis — vandag het hy nie tyd om, soos
ander kere, 'n praatjie met die bestowe, verinnerweerde groepie seuns te maak
nie. Sy rug was ook skaars straat-toe gedraai of die albasterspeel is alweer
in volle gang: ,,glassies" en „ellies" spat onder die goedgekorrelde „ghoens",
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wat deur jong, maar sterk en geoefende middelvingers geskiet word.
Ousus het vir dominé die deur oopgemaak, gegroet en somar as vanselfsprekend in 'n donkergemaakte slaapvertrek — wat aan die eetkamer grens —
gebring. Weer voel die predikant 'n steek in sy hart as hy die armoedigheid van alles opneem; hier heers, goddank, tog nog orde en sindelikheid. Die
deur van die eetkamer na die slaapkamer staan oop. Ousus laat die dominé
ingaan, sit 'n stoel vir hom reg en bly self net binnekant die deur, om die
hoek, staan.
Regoor die deur, teen die anderkantse muur van die vertrek, is 'n tweepersoons yster katel: oud, gedaan — die swart enemmel-verf byna orals afgeskilfer of afgestamp, drie van die wieletjies onder die pote weg, die mat
ingesak deur jare se gebruik.
Onder 'n verslyte, rooi-geel- en blou-gestreepte kombêrs lê 'n uitgeteerde vrougestalte. Net die deur koorsgloed brandende oë in 'n bleek en
vervalle gesig, wys dat daar nog lewe in die verswakte liggaam is.
Die dominé het met ligte, geruislose stap tot by die bed geloop.
„Middag, Tante," sê hy met sag-vriendelike stem en vat die amper
vleeslose, dor hand wat naaste aan hom, buitekant die kombers, kragteloos
langs die siek vrou se lyf rus. „Hoe gaan dit vandag?"
„Middag, dominé," kom dit byna onhoorbaar-swak terug. „Ek voel
maar baie sleg. Sit, dominé!"
Dominé skuif twee opmekaargespykerde parafienkassies, waarop 'n
paar medisynbotteltjies, 'n koppie en 'n teelepeltjie, 'n bietjie uit die pad en
neem plaas voor die bed op die stoel wat Ousus met die inkom reggesit het.
Die siek vrou se hand hou hy in syne.
„En wat het die dokter toe gesê?" vra hy dan.
„Nee, dominé, die dokter reken ek is nie te sleg nie; maar ekself voel ek
sal dit nie meer lank maak nie."
Sy sê dit met 'n flou glimlaggie, asof die gedagte aan 'n heerlikheid
wat voorlê die skeiding van man en kinders meer as vergoed.
„Ag nee, Tante, moenie so praat nie," antwoord die dominé. „U moet
gesond word. — Maar nou wil ek oor iets anders gesels. U weet ons het
vanjaar ook 'n Kersmisfonds. Ons gaan vir al die kinders in ons gemeente,
wat nie op 'n presentjie van hulle eie Vader Krismis kan staatmaak nie, ' i
kleinigheidjie gee. Ons wil egter die geskenkie iets Iaat wees, waar die kinders
die meeste aan sal hê onder omstandighede. Daarom gaan ek vandag hier
rond om van die ouers te hoor, wat hulle dink dat ons moet gee. Gelukkig
het die mense regtig rojaal bygedra, dus is ons in 'n posiesie om werklik iets
te doen wat die moeite werd is. Ons is ook nie van plan om 'n publieke funksie
van die presente-uitdeel te maak nie. Ons helpers gaan Kersmisnag rond en

sit die goedjies by 'n oopgelate venster in. Wat dink U van die idee? En sê
my nou, wat sou U die geskikste presentjie ag vir elke kind?"
„Julle is regtig baie goed vir ons, dominé," — en die sagte glimlag
verlig weer die kranke se gelaat. „As ek nou moes sê, sou ek tog so graag vir
die seuns iets ordentliks wou gehad het om aan te trek as die skole weer begin.
Ek het nog nooit nodig gehad om my vir my kinders se klere te skaam nie.
Van my man egter sonder werk is en veral van ek siek geword het, gaan dit
nie soos dit behoort nie. Die seuns is verflenter en vuil — arme Ousus kan ook
nie alles doen nie en my man is heeldag uit om werk te soek."
Die swak stem gee amper heeltemal in na hierdie woorde.
Die dominé wil die arme vrou nou maar weer laat rus, en staan op om
te vertrek.
„Nou goed, Tante," sê hy en voeg daar nog by: „en wat sou U nou vir
Uself gewens het?"
„Dominé," is die fluister-antwoord, „as ek moes wens, sou dit tog iels
wees, wat die mense nie vir my kon gee nie."
Die dominé verstaan, maar dink dit beter om niks daarop te sê nie.
Die sieke vervolg egter: „Maar dominé kan nou vir my iets doen — as
U nog tyd het."
„Met die grootste plesier, Tante — wat is dit?"
„Sal dominé nie asseblief vir my bid nie?"
Die smekende toon en blik pers onwillekeurig die vog in dominé se oë.
Hy kniel langs die bed, vat die hand, wat hy net losgelaat het, in altwee
syne en bid — bid eenvoudig, ernstig, uit die diepte van sy hart, en self voel
hy wonderlik versterk, as hy opstaan. —
„Dankie, dominé," is al wat die vrou sê.
Hy neem vriendelik afskeid en verlaat die kamer.
In die eetkamer kom hy Ousus teë met 'n koppie koffie.
„Dominé sal tog eers 'n koppie koffie drink?"
Dominé is gewoonlik nie juis happig na die koffie en tee as hy sy
armes besoek nie. Vandag egter neem hy die koppie met minsame dank aan.
Hy gaan sit op 'n stoel by die tafel en maak nog 'n praatjie met Ousus: oor
haar Ma, haar Pa, haar boeties, haar werk — en drink werklik met genot die
koffie uit die dik, geblomde, goedkoop en skoon koppie.
Dan groet hy vir Ousus met die hand, is die deur uit en die stoep af.
„Dag julle klein karnallies!" roep hy vir die seuns, wat nou nie meer
albaster speel nie, maar 'n endjie laer die straat af somar rondbaljaar.
„Middag, dominé!" is die luiclrugtige weer-groet.
Dominé stap vinnig na sy moter toe — die son vat-vat net aan die
lig-pêrs berge daar ver; 'n oomblik later sny die kar met die mooi rooi-pad
langs — huistoe.

Kersfees kom al nader.
In die huis waar die siek vrou lê, word aan tafel baie gesels — deur
die kinders — oor die presente wat hulle vanjaar gaan kry; daar was darern
nog altyd iets gewees — al was dit net 'n tiekie-moterkar uit die „D.B." of
„C.T.C." Basaars.
„Hierdie skoot wil ek net so'n groot „engine" hê", sê die jongste
enetjie (drie- en- 'n half jaar oud) een aand weer. Hy span sy arms uit sover
dit kan.
„En ek wil 'n „bicycle" hê," sê die oudste seun (tien j a a r ) .
Hulle Pa glimlag net effens, maar sê niks.
Twee dae voor Kersfees kom die vader van die huis een agtermiddag
Iaat van die dorp af. Hy stap met veerkragtiger tree die woninkie in — reguit
na die kamer waar sy vrou lê. Hy buk hom oor die bed •— soen haar lig maar
liefdevol, vra hoe sy voel en kom dan uit met sy nuus. 'n Nuwe skoenwinkel
het op die dorp oopgemaak. Hulle gaan ook self skoene op maat maak en
reparasies uitvoer. Die baas daar het hom gesê, hy moet na Nuwejaar kom,
dan sal hy hom vir 'n maand in die reparasie-afdeling probeer en as hy hom
tevrede stel, kan hy vas aanbly.
Kersmis-more. —
Die kleinspan is vroeg op — storm na die ou, vol-gate kouse wat hulle
opgehang het: daar is niks in nie!
Diep teleurgesteld gaan hulle kombuis-toe, waar Ousus stoof uitkrap.
Hulle staan nog en klae oor die treurigheid dat hulle glad niks gekry het hierdie keer nie, toe hulle Pa inkom.
„More, kinders, 'n gelukkige en geseënde Kersfees vir julle," is sy groet.
„More, Pa — vir Pappie ook — maar Vader Krisniis het ons niks gebring vanjaar nie."
Hulle vader glimlag skelm.
„Kom bietjie eetkamer toe," sê hy en stap al aan soontoe.
Op die tafel staan 'n leë melkkassie en daaromheen lê pakkies — groot
pakkies — en op elke pakkie is 'n naam: die naam van een van die huisgenote — Pa s'n, Ma s'n, Ousus s'n, elke seun s'n.
Pa deel uit en dan skeur dit oop en dans dit rond. Ousus hou 'n
mooi rok op en 'n klein dosie sjokolaadjies — elkeen van die seuns 'n nuwe
kakiebroek en hemp en 'n pakkie lekkers — en jou waarlik: uit die klerasie
tuimel ook nog 'n klein, blik moterkarretjie of lokomotiefie of vliegmasjientjie!
Nou word dit 'n lawaai!
„Stil kinders, nie so raas nie," maan hulle Pa.
„Mammie slaap so
lekker as lanklaas — pasop dat julle nie vir haar wakker maak nie,"

Die vader gaan met sy eie en sy vrou se pakkie hulle slaapkamer in.
Hy sit sy vrou s'n op die parafienkassies langs die bed en begin versigtig
syne oop te maak. Elke skoot kyk hy op om te sien of die sieke nog slaap.
Toe hy eenkeer weer opkyk, vang hy sy vrou se oë op horn gevestig.
Maar die oë is kalm en helder en 'n vriendelike glimlag speel om haar mond.
„My man," sê sy, en die stem is sterker en klankvoller as wat dit vir
weke gewees het, ,,'n baie geseënde Kersfees vir jou."
Hy gaan sit sy arrn onder haar skouers en soen haar.
,,En vir jou ook, my vrou; — hoe voel jy vanmöre?"
„Baie, baie beter. Ek het so heerlik geslaap. Ek dink ek gaan weer
gesond word."
„Dank die Vader! — En ons sal jou net gou-gou heeltemal vorentoe
beur en sterk maak, noudat ek daardie „job" in die dorp het," sê hy en soen
haar nog 'n keer.
„Ja, dis 'n geluk dat jy weer werk het, en al moet jy dan ook elke
dag so ver ry en al het jy nie 'n plek gekry hier in die fabriek soos jy gehoop
het nie, kan ons dankbaar en tevrede wees."
Groot en klein was daardie Kersdag dankbaar en tevrede in die
armoedige huisie van hierdie egpaar. Nóg hulle, nóg hulle kinders het die geskenk bekom wat hy of sy openlik of heimlik begeer het — tog het almal ontvang na hulle behoeftes — en meer!
/. ES.

Die Naggees.

As die halfmaan oor die velde sy flou skemerlig neerstort
en die groene omurambe*) tot 'n donker krulstreep word,
kom 'n koel lug oor die vlaktes en die grassies fluister sag,
need'rig buigend voor die aankoms van die Groot Gees van die nag;
en die nagwind is sy bode en hy kom, die Grote Gees,
en die Siel vra wat sy naam is, en die nag gee antwoord: „Vrees!"
Dis die Vrees wat nou sy wese oor die groot heelal versprei,
in die berge en die borne, in die vlaktes en die vlei;
in die hart van al wat lewe neem hy nou sy setel in,
en geen dier wat hom nie ken nie, en geen mens wat hom oorwin.
En sy stem, onhoorbaar trillend deur die murg en bloed en vlees,
uit die grote Onbekende fluister: „Bewe, ek's die Vrees!"
In die veld die eensaam jagter, huiswaarts kerend na sy kraal,
op sy koms verhaas sy skrede as die donker oor hom daal,
en sy blik vlieg na al kante en hy gryp sy jagspies vas —
„Wat skuil daar in die skadu? en wat roer daar in die gras?
Wat bekruip my hier van agter en wat kan daar voor my wees?"
En sy kloppend hart gee antwoord: „Gouer, gouer, dis die Vrees!"
Deur die stilte van die vlaktes dreun die dowwe leeugebrul
en die Vrees ry op sy weerklank wat die nagruimtes vervul;
en die koedoe in sy weigras lig sy kop en snuif die lug,
ore spitsend, spiere trillend, staan hy klaar vir bange vlug.
Elke dier wat in die veld is, eland, bok en wildebees,
hoor die stem wat deur die nag druis met die felle boodskap: „Vrees!"

*' „Omurambe" is die Herero-woord vir 'n rivier en word algemeen in
Noordelike Suidwes-Afrika ook deur blankes gebruik vir die tiepiese dro'è rivierbeddings van Suidwes, wat met hulle digbebosde walle soos lang groen strepe
die eentonigheid van die vlaktes breek.

En die wagter in die veldkamp staar verskrik die duister deur,
trek sy roer 'n bietjie nader, gooi nog brandhout op die vuur;
en die leeu halt op sy jagspoor, saggies knor hy half-beangs:
„Wat is dit daar in die verte wat so gloei en spring en dans?"
En in rooie vuurgefonkel is die spotantwoord te lees:
„Dit is ek, o grote Koning! dis jou meester, dis die Vrees!"
In die veld lê 'n geraamte in die maanlig wit en skoon —
hier alleen heers nie die Vrees nie, hier alleen kan Vrede woon.
Maar wat lewe bly voortdurend na die Onbekende staar,
rust'loos vraend, „Wat sal nou kom?" angstig fluist'rend,
„Wat is daar?"
Tot die langverwagte more oor die Oostekim verskyn
en sy vreesverbannend strale oor die vlaktes „Vrede" sein.
E. A.

SCHLENGEMANN.

Die Telegrafiste.

K het op die platvorm by die Baisenmoyen-Cert stasie afgeklim, alwaar
my vriend Lenfileur vir my gewag het met sy koets.
Onderwyl ek op die trein was het ek my skielik herinner aan
iets in Parys wat onmiddelike aandag vereis. Met my aankoms op Baisen
moyen-Cert het ek na die telegraafkantoor gegaan om 'n boodskap terug te
stuur.
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Hierdie stasie het van andere van sy soort verskil weëns die algehele
gebrek aan skryfmateriaal.
Na 'n lang gesoek het ek eindelik daarin geslaag om 'n geroeste pen in
die hande te kry en dit in 'n kleurlose, slymagtige vloeistof te doop. Met
heldhaftige inspanning het ek daarin geslaag om die paar woorde van my
telegram af te krap. 'n Werklik oninneemlike meisie het onwilliglik die berig
geneem, dit getel en die bedrag genoem, wat ek dadelik betaal het. Met die
verligte gewete dat ek 'n plig vervul het, het ek op die punt gestaan om uit te
loop, toe my aandag getrek was deur 'n jong dame by een van die tafels
wat besig was- 'n Morse-knoppie te hanteer.
Met 'n effens hoogmoedige
houding het sy haar rug na my gekeer.
Was sy jonk? Heel moontlik. Sekerlik was sy 'n rooikop. Was sy
mooi? Waarom nie? Haar eenvoudige swart rok het 'n ronde, behaaglike
figuur gunstiglik laat wys. Haar welige hare was so opgemaak dat dit 'n paar
ringetjies en 'n pragtige wit nek ontbloot het. En skielik het 'n mal, onver
klaarbare begeerte om 'n soen op daardie goue ringetjies af te druk, my beetgegryp. In die verwagting dat die jong dame sou omdraai, het ek vertoef en
die ouerige meisie 'n paar vrae aangaande telegraafsake gestel. Haar antwoorde was geheel en al nie vriendelik nie.
Die ander meisie egter, het nie geroer nie.
Wie ook mag dink dat ek nie die volgende oggend na die telegraaf
kantoor gegaan het nie, die ken my nie.
Die mooi rooikop was die keer alleen.
Nou was sy genoodsaak om haar gesig te wys, en sapperloot! Ek
kon nie kla nie.
Ek het telegramvorms gekry, verskeie boodskappe geskrywe, 'n aan
tal onnosele vrae gestel en die esel se rol met 'n wonderlike getrouheid gespeel.

Sy het kalm geantwoord, versigtig, op die manier van 'n slim, gevatte
en beleefde ou meisietjie.
En ek het daagliks gekom, soms tweemaal per dag, want ek het geweet
wanneer sy alleen sou wees.
Cm my besoeke 'n billike voorkoms te gee het ek ontelbare briewe aan
vriende geskrywe en aan 'n leer van blote kennisse 'n klomp onmoontlike
goed getelegrafeer, sodat die praatjie in Parys was dat ek skielik gek geword het.
Elke dag het ek vir myself gesè: „Vandag, ou kérel, moet jy 'n
liefdesverklaring maak." Maar haar koue manier het verhoed dat die woorde:
„Juffrou, ek het jou lief" my lippe verlaat het.
Ek het my altyd maar beperk deur te stamel: „Wees asseblief so goed
en gee my 'n drie-sou posseël."
Die situasie het langsamerhand ondraaglik geword.
Toe die dag vir my terugreis begin nader het, het ek besluit om my
skepe agter my te verbrand en alles te waag om alles te wen.
Ek het die kantoor ingestap en die volgende boodskap geskrywe:—
„Coquelin, Cadet, 17 Boulevard Haussmann, Parys:—
„Ek is dood verlief op 'n klein rooikop telegrafiste op BaisenmoyenCert."
Bewend het ek haar die telegram oorhandig.
Ek het tenminste verwag dat haar pragtige wit gelaatskleur sou bloos.
Maar nee!
Geen spiertjie het geroer nie! Op die kalmste manier ter wereld het
sy gesê: „Neën-en-vyftig centimes, asseblief."
Totaal verslae deur hierdie kalmhcid nes asof sy 'n koningin was, het
ek in my sakke rondgevoel vir die geld.
Maar ek kon nie 'n sou vind nie. Uit my sakboekkie het ek 'n duisendïranc-noot gehaal en dit aan haar gegee.
Sy het die noot geneem en dit noukeuriglik beskou.
Die ondersoek het gunstig geëndig, want skielik was haar gesig één
glimlag en sy het in 'n aansteeklike skaterlaggie uitgebars, om haar verbasende
mooi tande te ontbloot.
En toe het die mooi jong noointjie in die Parysenaar se aksent gevra:
„Wil jy die kleingeld terug hê?"
ALPHONSE

ALLAIS.

(Vertaal deur /. VON

MOLTKE.)

Eleanor.

Soos die dou in die morestond, lieflik en skoon,
Gekus deur die son en gestreel deur die wind,
En getroetel deur wiegende g'rassies, geswind
Die ligstrale weergee, met kleure gekroon;
Soos 'n spelend, onskuldige kindjie, gewoon
Aan die troet'ling van ouers deur wie hy as kind
Versorg en beskerm word, gelief en bemind,
Sy dae verspeel sonder bangheid of skroom:
So is jy vir my, Eleanor, my lief,
Skoon van aanskyn en siel, en beminlik
In jou natuurlik eenvoudige skoonheid;
En jou eenvoud vind aanklank in my gemoed,
En verdryf daar die wereld, opgesmuk en sinlik,
En ek word soos 'n kind, sonder sorg, sonder skroomheid.
P. J. YOUNÜ.

Die Vierde Spyker.
'n Sigeimerlegende, uit „The Story of the Gypsies",
deur Konrad Bercovici.
(Die legende van die vierde spyker, wat ek in Masedonië gehoor
het, toon aan dat die Sigeuners van Masedonië na Egipte en Palestina
heen en weer gereis het lang voor die begin van die Kristelike jaartelling.)

UE aan die Romeinse tronkbewaarders oorgelewer is die persoon van
Yeshua ben Miriam, vir wie die wereld later Jesus sou noem, om le
kruisig omdat hy kwaad gespreek het van die Keiser van Rome, is twee
soldate uitgestuur om vier sterk spykers te kry.
Vir elke man wat moes gekruisig word het die soldate tagtig kreutzer
ontvang om spykers te koop van die een of ander smid. Dus, toe hierdie
soldate hul tagtig kreutzer gekry het om spykers mee te koop, het hul eers
vertoef by 'n herberg en het die helfte van die geld uitgegee aan die soet-suur
wyn wat die Grieke destyds in Jerusalem verkoop het. Dit was laat in die
agtermiddag toe hul weer aan die spykers gedink het, en hul moes teen sononder terug wees in die kaserne; want vroeg die volgende oggend moes hul
kruisig Yeshua bei Miriam, die Jood wat kwaad gepraat het van die Keiser
van Rome.
Haastig het hul uit die herberg gestruikel gekom, nie heeltemal nugter
nie, en toe hul by die eerste smid kom sê hul vir hom met harde stemme, om
vir hom skrik te maak en die werk te laat doen selfs al was daar nie genoeg
geld om te betaal vir die yster en die werk:
„Man, ons wil dadelik vier groot spykers laat maak, om Yeshua ben
Miriam mee te kruisig; Yeshua ben Miriam, wat kwaad gepraat het van ons
keiser."
Die smid was 'n bejaarde Jood wat eens die lang, bleek gesig en die
ligbruin oë gesien het van Yeshua ben Miriam, toe hy eens by die winkel
ingekyk het. Dus kom die man tevoorskyn van agter die aambeeld waar hy
gewerk het, en sê:
„Ek sal nie spykers smee om Yeshua ben Miriam mee te kruisig nie."
Daarop werp een van die soldate die veertig kreutzer neer en skree
met harde stem:
„Hier is geld om vir hul te betaal. Ons spreek in die naam van die
Keiser." En hul hou hul spiese naby die man. Die Jood kyk hul reg in die
oë aan en sê:
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DIE N U W E BRANDWAG.

„Ek sal nie spykers smee om Yeshua ben Miriam mee te kruisig nie."
Toe deursteek die soldate hom met hul spiese, na hul eers sy baard
aan brand gesteek het.
Die volgende smid was 'n endjie verder weg. Dit was reeds Iaat toe
hul daar aankom, dus sê hul vir die man:
„Maak vir ons vier sterk spykers en ons sal jou veertig kreutzer vir
hul betaal."
„Ek kan maar net vier klein spykertjies vir daardie prys maak," sê
die man.
Maar die soldate wys vir hom hoe groot hul die spykers wil hê. Die
man skud sy kop en sê:
„Ek kan hul nie vir daardie prys maak nie. Ek het 'n vrou en
kinders."
„Jood!" bulder die soldate. „Maak vir ons hierdie spykers en hou op
met praat!" Toe steek hul sy baard aan die brand.
Doodbang, stap die Jood na die aambeeld en begin te werk aan die
spykers. Een van die soldate, wat probeer help, leun vooroor en sê:
„Maak hul goed en sterk, Jood; want by dagbreek gaan ons kruisig
vir Yeshua ben Miriam."
Toe daardie naam genoem word, bly die hand van die Jood in die
hoogte steek met die hamer. Die stem van die man wat die soldate doodgemaak het, weens sy onwilligheid om spykers te smee waarmee Jesus kon
gekruisig word, roep floutjies, nes of dit maar die skadu van 'n stem was:
„Aria, moenie die spykers maak nie. Hul is vir een van ons mense,
'n onskuldige."
Aria laat val die hamer langs die aambeeld.
„Ek wil nie die spykers maak nie," sê hy.
„Maak hul!" gebied die soldate, hoewel hul self ook bang was, want
hul het ook die flou stem gehoor van die man wat hul doodgemaak het. Die
nag was aan daal en hul het veertig van die tagtig kreutzer aan drank gsspandeer.
„Ek wil hul nie maak nie," antwoord Aria halsstarrig.
„Jood, jy het gesê dat jy 'n vrou en kinders het," dreig een van die
soldate, terwyl hy nader kom met sy spies.
„Ek kan nie die spykers smee waarmee jul Yeshua ben Miriam wil
kruisig nie," roep die Jood, en strek homself tot sy volle lengte. „Ek kan
nie, Ek kan nie."
Albei soldate, woedend en beskonke, het hom herhaaldelik met hul
spiese deursteek.
Die son was laag agter die heuwels en die soldate was baie haastig. Hul
hardloop na 'n derde smid, 'n Sieriër. Hul stap sy winkel binne terwyl hy

klaarkry met sy werk vir die dag. Hul spiese het nog gedrup van bloed toe
hul hom roep:
„Khali, maak vir ons vier sterk spykers, en doen dit gou-gou. En hier
is veertig kreutzer om daarvoor te betaal."
Die Sieriër kyk na die bloedige spiese en keer terug na sy blaasbalk.
Maar net sodra hy die eerste stuk yster begin smee het, roep die stemme van
die twee smede wat deur die soldate doodgemaak was vir hom om nie die
spykers te maak nie. Die man smyt sy hamer opsy. En ook hy is deur die
spiese neergevel.
Indien die soldate nie veertig van die tagtig kreutzer aan drank uitgegee het nie, sou hul nog miskien na die kaserne teruggekeer en vertel het
wat gebeur het, en sodoende Yeshua se lewe gered het. Maar hul was veertig
kreutzer kort, dus hardloop hul buite die poorte van Jerusalem, waar hul
'n Sigeuner kry wat net sy tent opgeslaan en sy aambeeld opgerig het. Die
Romeine beveel hom om vier sterk spykers te smee, en sit die geld neer.
Eers het die Sigeuner die geld in sy sak gesteek, en toe begin hy te
werk. Toe die eerste spyker klaar was, gooi die soldate dit in 'n sak. Toe die
Sigeuner 'n ander spyker gemaak het, sit hul dit ook in die sak. En toe die
Sigeuner die derde spyker gemaak het, gooi hul dit in die sak. Toe die
Sigeuner die vierde spyker begin smee, sê een van die soldate:
„Dankie, Sigeuner. Met hierdie spykers gaan ons Yeshua ben Miriam
kruisig."
„Skaars het hy opgehou met praat, of die bewerige stemme van die
drie smede wat gedood was begin vir die Sigeuner smeek om tog nie die
spykers te maak nie. Die nag was aan daal. Die soldate was so bang dat
hul weggehardloop het voor die Sigeuner met die vierde spyker klaar was.
Die Sigeuner, bly dat hy die veertig koperstukke in sy sak gesteek het
voor hy begin werk het, maak die vierde spyker klaar. Toe hy dit klaargemaak het, wag hy tot dit koud word. Hy giet water op die hete yster,
maar die water het afgesis, en die yster het heet en rooi gebly soos dit was
toe dit met die tang in die vuur gehou was. Dus gooi hy nog meer water
daarop, maar die spyker gloei net of die yster 'n lewende, bloeiende liggaam
was, en die bloed was spattende vuur. Dus gooi hy nog meer water daarop.
Die water loop sissend daarvan af, en die spyker gloei en gloei.
'n Wye uitgestrektheid van donker woestyn was verlig deur die gloed
van daardie spyker. Verskrik en bewend, pak die Sigeuner sy tent op sy
esel en vlug.
By middernag, tussen twee hoë sandwalle, het die eensame reisiger,
inoeg en vol angs sy tent opgeslaan. Maar daar, by sy voete, was die
gloeiende spyker, hoewel hy dit by die poorte van Jerusalem gelaat het. Daar
hy naby 'n waterput was, het die Sigeuner vir die res van die nag water

aangedra, en getrag om die vuur van die spyker te blus. Toe die laaste
druppel water uit die put gehaal was, gooi hy sand op die hete yster, maar
dit het nooit opgehou met sis en gloei nie. Waansinnig van vrees het die
Sigeuner verder in die woestyn ingegaan.
Hy het aangekom by 'n Arabiese dorp en die volgende oggend weer
sy tent opgeslaan. Maar die gloeiende spyker het hom gevolg.
En toe gebeur daar iets. 'n Arabier kom vra vir hom om die ysterband van 'n wiel te las en heel te maak. Gou-gou vat die Sigeuner die
gloeiende spyker en maak daarmee die yster band heel. Toe sien hy met sy
eie oë hoe die Arabier wegry.
Toe die Arabier weg was, ry die Sigeuner ook weg sonder om te durf
omkyk. Na baie dae, durf hy nog nie omkyk nie, en was hy bang om snags
sy oë oop te maak. So bereik hy die stad Damaskus, alwaar hy weer sy
smidswinkel opgesit het.
Maande later bring 'n man hom die hef van 'n swaard om heel te maak.
Die Sigeuner steek sy smidsvuur aan. Die hef begin te gloei, van die yster
spyker daarop. Die Sigeuner het sy goed opgepak en weer weggehardloop.
En daardie spyker verskyn altyd in die tente van die nakomelinge
van die man wat die spykers gesmee het vir die kruising van Yeshua ben
Miriam. En as die spyker verskyn, loop die Sigeuners weg. Dis die rede
hoekom hul altyd van die een plek na die ander trek. Dit is die rede waarom
Yeshua ben Miriam gekruisig is met slegs drie spykers, sy twee voete saamgetrek en een spyker deur albei. Die vierde spyker dwaal van die een end
van die wereld na die ander.
(Vertaal deur MARIE
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Volstruise.

Twee-been gode!
Veremode!
Eens 'n groot bestaan.
Maar die gode
Het met mode
Na die graf gegaan.
Twee-been gode?
Ryk der dode!
Treurige bestaan!
Boere, Jode, Gode, Mode,
Almal na die maan.
JOHAN O. SMIT.

Horatius as Digter en as Mens.
(Vervolg

en Slot.)
II.

N enkele van sy latere werke bespreek Horatius ook letterkundige
kritiek, beskouinge oor ouere Romeinse digters, maar ook oor die prinsiepes
van literêre komposiesie in die algemeen. Daardeur kan ons 'n uitstekende
denkbeeld vorm van Horatius se ideale in dié opsig. Sy kritiek op voorgangers
wys gewoonlik op hulle gebrek aan fyne afwerking en polysting. „Die arbeid
van die vyl", die egte skawing is noodsaaklik, sê Horatius, om die hoogste
kuns te skep. Ten eerste is strenge selfkritiek nodig en moet die digter nie
skroom om wat oorbodig is te besnoei en te verwyder nie: „So sal hy, aan 'n
helder stroom gelyk, kragtig en klaar sy woordevloed Iaat uitstroom en Latium
met sy ryke taal gelukkig maak; al te weelderige woorde sal hy besnoei en
inkort; te harde en ruwe deur gesonde, verstandige behandeling glad maak en
beskaaf; woorde waar murg en pit aan ontbreek, sal hy nuwe krag gee (deur
nuwe verbindinge) en by dit alles sal hy die skyn gee of die kuns vir hom slegs
'n spel is, maar in werklikheid sal hy sy uiterste bes doen en hom groot
inspanning getroos."
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Geen wonder dus dat in die suiwere lieriek van Horatius juis daardie
eieskappe in die hoogste mate aangetref word.
Die lieriese poësie, die
Carmina of Odes van Horatius, kan ons moeilik volle reg laat wedervaar sonder
bespreking van die Latynse teks. Ons sal ons dus moet beperk tot die behandeling van enkele kenmerkende trekke van die Odes. Die letterkundige
wenke wat ons hierbo uit die Briewe gesiteer het, bring die digter self ten volle
in toepassing. Vandaar dat die Carmina deur die eeue heen beroemd was om
hulle vermetele, gelukkige segging; „verbis felicissime audax" noem Quintilianus ons digter. Vermetel is miskien ook nie die regte woord nie. Dis die
onnavolgbare talent van Horatius om presies die juiste woorde te kies, en hulle
tot een frase saam te smeed, sodat dit skitter as 'n fonkelende juweel. Daar is
nooit jagmaak op effek nie, nooit hoogdrawende sinne nie, maar eg klassieke
selfbeheersing, helder plasting en skerp-omlynde gedagtes.
Daarom het so talryke verse van die Odes spreekwoordelik geword:
„lustum et tenacem propositi virum, ens." (die man wat onwrikbaar staan in
sy opregte lewe); „Integer vitae scelerisque purus" (die man van onkreukbare
karakter en rein van h a r t ) ; „Aequam memento rebus in arduis servare mentem"

(Gedenk sowel in voor-as teenspoed om 'n rustige ewewig te bewaar); en
veral: „Nee trepides in usum poscentis aevi pauca" (Moenie altyd wil jaag
om die beker van die lewe ten volle te ledig nie, die lewe wat tog so weinig
eis, — om innerlik geluk te smaak — ) .
Dit sou ons te ver voer om die verskillende elemente van die üdes te
behandel. Ons doel was om die mees prominente kenmerke aan te toon, en
ons sal nou liewer die laaste werk van die digter, waaruit sy lewensbeskouing
duideliker na vore tree, meer uitvoerig behandel.
Ongeveer tien jaar na die Satieres het Horatius sy Briewe geskrywe
wat hy ewenwel ook „Sermones" („Gesprekke") noem. Die naam teken sy
werk duidelik. In die Briewe — wat meestal slegs in vorm briewe is — bespreek die digter lewensprobleme in eenvoudige gesels-trant. Aan die aand
van sy lewe trek hy hom meer en meer terug uit die woelige wereld, en wy
hom aan innerlike beskouinge. Hier sien ons Horatius in sy rypste periode,
waarin hy die vrugte pluk van 'n lewe ryk aan ervaring en filosofiese oordenking, en ons die slotsom van sy bespieëlinge aanbied. Dis om die rype
lewenservaring wat uit sy eenvoudige erns spreek, dat Horatius eeue lank die
geliefde digter van mense gewees het, wat self midde in die stryd van die
mense-wêreld gestaan het en daarom sy diepte van blik en krag van karakter
leer waardeer het.
Ook in hierdie „Gesprekke" vind ons weer dieselfde ligte, losse geselstoon, skynbaar kunsteloos, maar in waarheid is dit die hoogste kuns wat die
kuns verberg. Die brief wat hy aan Maecenas rig om sy afwesigheid uit Rome
te verontskuldig teenoor sy ongeduldige vriend, aan wie hy alles te danke het,
is 'n model van onnavolgbare fynheid van komposiesie, van takt en kiesheid
van inkleding, en tegelyk ook openbaar dit die onbuigbare karakter, waarmee
hy sy onafhankelikheid handhaaf. Horatius het uit die hitte van die ongesonde
Rome na sy landgoed „die Sabinum", wat Maecenas hom self geskenk het,
gevlug en op die klagte van sy vriend stuur hy hierdie brief wat die hooggeplaaste, magtige Maecenas laat besef dat hy ondanks al sy gawes, geen reg
het om eise aan sy vriend te stel nie, en wat aan die ander kant die onafhanklikheidsgevoel, wat die digter veral aan sy wysbegeerte te danke het,
seer kies en beleefd, maar ook seer beslis tot uiting bring.
Horatius se toon gee blyk van opregte dankbaarheid vir die gunste van
sy patroon, maar, sê hy, Maecenas is nie 'n man om gawes te verkwis wat
hyself nie waardeer nie; hulle is inteendeel bedoel om die gunsteling gelukkig
te maak en daarom sal Maecenas self insien dat gawes wat die begunstigde
van alle vryheid berowe, geen geluk bring nie, hulle doel mis en daarom die
gewer self onwaardig is. „Wens U, Maecenas, my teenwoordigheid in Rome
in die ongesondste tyd, gee my dan my jeug en jonge krag terug. Wens U
totale opoffering van my vryheid in ruil vir u gunste, neem dan al u gawes

terug en laat my my vryheid behou." En dit is geen grootspraak nie. Hy
is bereid om alle weelde en welvaart wat hy aan Maecenas dank, op te gee
omdat sy wysbegeerte hom daartoe in staat stel en hy geen slaaf van weelde
en rykdom geword het nie.
Hier kan ons uitstekend in praktiese vorm die vrugte van die latere
Griekse filosofie aanskou. Sowel Epikureërs as Stoïsyne het as ideaal gestel
dat die mens onafhanklik moet wees van uiterlike omstandighede en 'n innerlike selfstandigheid moet aankweek wat die spot drywe met die wisselinge
van die lot en die ontberinge van die stoflike lqwe. Die denkbeeld is nie abstrak behandel nie, maar volgens gewoonte ingeklee in 'n dramatiese toneel,
wat beter dan enige betoog die innerlike bevryding van die laste van die lewe
illustreer. Die ryk, gejaagde advokaat, Philippus, ontmoet 'n eenvoudige
man, Volteius Mena, afslaer van beroep, wat in die skaduwee van 'n barbierswinkel te midde van die hitte sit en uitrus, terwyl hy op sy gemak met 'n
sakmessie sy naels skoonmaak.
Daar is min sketse in die wereldliteratuur wat so plasties die uiterste
rus en onbesorgdheid teken in teenstelling met die gejaagde bedrywigheid
van die ryk advokaat. Die verhaal vertel verder, hoe Philippus Volteius uitnooi na sy landgoed, hoe Volteius eers meegesleep word in die maalstroom
van weelde „soos 'n vis aan die haak",—ook self 'n landgoed koop van
geleende geld en as 'n groot heer lewe, totdat die teenslae en die harde werk
hom wakker skud en hy na sy ou eenvoudige, maar onbesorgde lewe terugkeer. Horatius het, ondanks die aansienlike kringe waarmee hy in aanraking
gekom het, die regte maatstaf nooit uit die oog verloor nie, en altyd besef dat
uiterlike lewensomstandighede slegs in geringe mate innerlike vrede en ewewig
beïnvloed.
In enkele latere Briewe behandel die digter meer diepsinnige vraagstukke: die onderskeid tussen skyn en werklikheid en die innerlike vryheid van
die man wat die deug navolg. Die eerste een bevat 'n raadgewing aan sy
vriend Quintius; mense is altyd bereid om ons hoog te prys. Die gevaar is
dat ons alte geneig is om dit as volle waarheid aan te neem en alle selfkritiek
te onderdruk. Ook hy wat aan alle uiterlike voorwaardes van 'n deugdsame
man voldoen, maar innerlik te kort skiet, sal nooit werklike geluk ken nie.
Maar die egte kern van ware deug lê dieper: 'n slaaf wat uit vrees vir straf nie
steel nie, is slegs goed uit vrees, nie van nature nie. So ook is dit by mense
moeilik om die ware natuur te ontdek; die ware deug lê in die wens om kwaid
te vermy, d.w.s. in die werklike vryheid van begeertes en hartstogte. Alleen
die man wat homself in al sy neiginge en wense volkome kan beheers, is waaragtig vry. Die hoogste deug is dus sinoniem met die hoogste vryheid, en bestaan daarin dat ons die skyn kan onderskei van die werklikheid in die lewe.
Besit en eiendotn is in waarheid eintlik skyn; die besitters volg mekaar op soos
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die golwe van die see, en ook verder is ons, indien ons deur koop van die opbrengs van iemand anders se grond lewe, feitlik net so goed besitters van die
grond as die eienaar self. Daar is mense wat jaag na rykdom en weelde; daar
is ook 'n enkele wat hom nie om daardie dinge bekommer nie.
. Horatius haak nie na groot rykdomme nie, maar is tevrede met sy eenvoudige bestaan. In talente, uiterlike stand en vermoë was hy miskien wel
die laaste onder die eerstes, maar tog ook seker die eerste onder laastes. Die
belangrike vraag is of die hart vry van geldsug en eersug is, of ons vrees
Roester vir die dood. En ten slotte dring die digter deur tot die intiemste
skuilhoeke van die menslike hart: „Tel ons by iedere verjaarsdag wel die
getal jare met 'n dankbaar gemoed? Word ons meer vergewenso-esind teenoor die gebreke van ons vriende? Word ons, by die nadering van die ouderdom, sagter gestemd en beter van aard? Wat baat dit ons as ons van die
baie dorings slegs een uitgetrek het?"
Inderdaad, dis moeilik om te besef dat ons hier 'n stem hoor van byna
twintig eeue gelede, so modern klink dit; die geluid is soos van 'n vriend
naas ons wat ernstig met ons praat. Die uitdrukking waarmee Persius Horatius
gekenskets het, kom telkens weer by ons op: „Hy speel om ons hartspiere"—
„Qircum praecordia ludit"—„hy dring spelenderwys tot ons harte deur." Ook
Mackail se woorde: „He strikes in the centre", druk die volle betekenis van
Horatius as digter uit. Hy leer ons die lewenskuns, nie as boetprediker of
egte moralis nie, maar as 'n vriend wat eie feile ken en uit die rykdom van
sy ervaring spreek, met die gesag ook van 'n man wat self volgens sy eie
prinsiepes gelewe het. Horatius het deur sy magtige vriende voldoende geleenthede gehad om tot hoë winsgewende ampte op te klim. Hy het 'n aanbod om Keiser Augustus se private sekretaris te word afgeslaan, en verkies om
sy eie lewe van studie en vryheid te lei, 'n lewe van eenvoud maar van innerlike rus en ewewig. Dis onmoontlik om Horatius as mens te skei van die
digter, of die digter van die mens—die twee is onafskeidelik verenig en saamgesmelt: daarin lê die grootste roem sowel van die mens as van die digter.
P. VAN

BRAAM.

Oor Boeke.

DRIE TONEELSTUKKE.
1.

MOOI ANNIE—Toneelspel in vier bedrywe. Na die historiese verhaal van
D'Arbez, bewerk deur Leon Maré. H.A.U.M., Kaapstad; J. H. de Bussy,
Pretoria. 1929. Pg. 65. Prys 1/6.

2.

MEESTER—Toneelstuk in vier bedrywe deur D. F. Malherbe.
Pers Bpk., Bloemfontein. Pg. 77. Prys 3 / 3 .

3.

VAN RIET, VAN RIETFONTEIN—Moderne Drama in drie bedrywe deur
J. C. B. van Niekerk (Skrywer van Slagoffers).
J. L. van Schaik,
Bepk., Pretoria.

Nas.

IE volgorde waarin ek hierdie drie stukke plaas is geen willekeurige
nie. Hierdie drie dramas is tieperend vir die ontwikkelingsgang wat
ons ernstige Afrikaanse drama dusver deurgemaak het en bly deurmaak. Verder dui dit 'n definitiewe waardebepaling aan. Van Mooi Annie
klim ons oor Meester op naar Van Riet, van Rietfontein, wat verreweg die
beste van die drie is; meer nog, miskien die belangrikste drama wat dusver in
Afrikaans verskyn het.
Mooi Annie behoort tot die suiwer ou skool van historiese romantiek
wat blyeindend eindig. Meester sit nog vas in die historiese romantiek, maar
die skrywer probeer tog die mens hoofsaak maak, en vrees nie om sy stuk
tragies te laat eindig nie, hoewel ek nie seker is dat daar nié 'n ligstraal van
aardse hoop aan die end deurskemer nie. Van Riet lê die nadruk op die mens,
en die mens alleen, gesien in sy hedendaagse omgewing, en gesien in omstandighede wat op suiwer tragiek uitloop. Mooi Annie durf nog volstrek nie
die lewe in sy ware gedaante sien nie; Meester durf dit aan maar in 'n vergange tydperk; Van Riet durf dit aan in sy volle aktualiteit vir die hede.
So byna vanself kom ook die waardes van die drie stukke elk op 'n
ander peil te staan. Mooi Annie is weinig meer as 'n verhaal wat slegs moet
dien om historie- en sedeskildering uit 'n bepaalde tydperk te gee, met, as
dit kan, 'n bietjie stigting en verheffende moraal daarby. Dis 'n vorm van
letterkundige poppekastery, in hierdie geval in historiese kledy gesteek en
teen 'n historiese agtergrond afgespeel. So trek jy die draadjies, so spring die
poppetjies en by elke draai word 'n nuwe stukkie geskiedenis of gewoonte
geopenbaar. So is dan ook die enigste waarde wat die stuk kan kry: sy
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vermoë tot aangename en leersame geskiedkundige en sedekundige onderrig.
Maar of die skrywer selfs hierin geslaag het, betwyfel ek. Opset en afwerking
is so swak dat die stuk vrywel betekenloos is.
Meester staan reeds 'n hele trap hoer: in strewe en in bereiking. Die
hoofsaak vir die skrywer is ongetwyfeld om die persoon van Meester, 'n rondtrekkende Hollandse onderwyser van die platteland teen die end van die
18e eeu, uit te beeld. Maar ook hy toon nog nie die vermoë om 'n stuk lewe uit
die verlede gaaf te konsipiëer nie, en dit te sien enkel in sy verband tot en volkome ondergeskik aan sy hooffiguur soos die hom daarin beweeg. Hy sien
nog te veel die opgesette historie en probeer daarin sy hooffigguur met sy
worsteling plaas, i.p.v. die historie enkel as uitstraling van die lewe waarin sy
persone hul beweeg te sien. Kortom, Malherbe streef in die rigting van die
nuwe historiese romantiek, maar sit nog te veel aan die ou tradiesie vas. Hy
wil graag werklikheidskuns gee, alleen verbeel in die verlede, maar gee nog
te veel historie om die historie. Hy wil veral die mens uitbeeld, maar verval nog te veel in tiepes en draadtrekkery. Terselfdertyd toon hy homself
in konsepsie, en uitbeelding veel beter as Maré.
Van Niekerk is suiwer modern, ten spyte van die feit dat hy sy stuk
self „moderne drama" noem. Hy stel hom vierkant in die hede en „greift
voll ins Menschenleben hinein"". Die mens en die mens alleen het sy belangstelling. In hierdie geval stel hy hom voor die kleurlingvraagstuk in SuidAfrika veral in sy aspek van bloedvermenging tussen wit en gekleurd.
In
strewe en bereiking staan hy ver bokant Malherbe, soos hy trouens in sy
historiese drama Slagoffers, uit die tyd van Adriaan van der Stel, dit reeds
doen. Interessant in hierdie verband is die spoedige groei van van Niekerk
van werklikheidskuns in die verlede tot werklikheidskuns in die hede. In
Slagoffers het hy nog eers sy weg gevoel. Daar roer hy ook die kleurlingvraagstuk aan, maar in 'n vaster en beperkter kader. Nou stel hy hom voor
die vlottende en meer gekompliseerde hede, probeer die self in 'n kader vaslê
om daarna die oplossing vir sy probleem te vind. So het hy sy taak swaarder
gemaak, maar ook grootser. So is gelukkig ook sy bereiking groter geword.
By elk van die drie stukke wil ek meer in besonderhede stilstaan.
Mooi Annie. Dis wel een van die onverklaarbaarhede van letterkundige
genie, hoedat 'n skrywer op een gebied so baie kan beteken en op die ander
so min. Leon Maré, sonder twyfel ons beste kortverhaalskrywer, wil graag op
gebied van die drama iets presteer, maar bereik tog niks nie. Eers het hy
die „Young Lochinvar" geskiedenis in die „Jong du Pree" probeer dramatiseer. In Mooi Annie slaan hy sy hand aan die bekende verhaal van D'Arbez.
Waarlik, as hy op toneelgebied niks meer kan bereik nie, kan hy hom maar
liewers by die kortverhaal hou. Van die fynvoelende Leon Maré, wat so
raak en innig ons Boeremense kan uitbeeld, wat so skerp hul lewe kan waav-

neem en hulle so begryp, merk ons hier niks, maar dan ook niks nie. Sou
dit kom omdat hy aan 'n (self) gedwonge leiband loop? Kan hy alleen
heeltemal homself of gladnie homself wees nie? Is hy wel skepper, maar
nie herskepper nie? Hoe dit sy, waar hy probeer herskep soos hierbo, bereik
hy niks nie.
In hoeverre Maré die verhaal trou op die voetspoor volg, in hoever dus
die stuk miskien swak is omdat die verhaal swak is, weet ek nie. Ek het
die verhaal nie gelees nie. Oor die algemeen maak dit ook nie veel saaks
nie, hier minder as ooit omdat die stuk so weinig beteken, 'n Groot dramaturg
kan van die swakste verhaal 'n gespanne stuk lewe maak, 'n swak dramaturg
van die beste verhaal 'n lewensgedrog. 'n Shakespeare blaas lewe in die
onbetekenendste Italiaanse verhale; 'n Leon Maré laat op sy beste 'n verhaal
van weinig betekenis een van weinig betekenis bly.
Mooi Annie verhaal van Anne de Sully, wat deur Wolraad Woltemade
in 1773 (so staan dit daar, histories korrek, gaan dit maar self na!) van die
gestrande jonge Thomas gered word. Haar moeder kom by die skipbreuk
om, maar Mimie Sevenblad, wat anders Woltemade se vrou geword het,
neem haar aan en maak haar groot. Annie groei natuurlik op tot 'n beeldskoon meisie, en is ook volmaak in alle andere opsigte. By ander volmaakte
mense, wat nooit iets sê of doen wat nie konwensioneel volmaak is nie, ontmoet
sy toevallig (ja, seker) 'n volmaakte jong grensboer, Piet Joubert. Beide raak
daar en dan met hartlike samewerking (wat bedenklik iets van huweliksmakelary het) van al die 100 persent brawe familielede en vriende, volmaak
verlief op mekaar. Tot opperste volmaaktheid egter styg die dappere en edele
Piet Joubert as hy, enigsins mismaak na 'n mindergeslaagde tiergeveg, by
Annie terugkom en haar haar vryheid wil teruggee. Natuurlik weier die edele
Annie dit en huil selfs bittere trane omdat hy „sulke slegte gedagtes van haar
het". Haar liefde styg tog verre bo sulke nietighede, ja ook verre bo die feit
dat sy intussen nogal ekstra lang op hom moes wag en 'n ekstra ryk erfporsie
van toevallige en net ter regter tyd ontdekte famielielede (wat origens almal
wil uitsterf) moes erf! O, die Annie! Wonderlik is sy, goddelik, ja, haas
heilig!
'n Ware engel uit die hemel!
Natuurlik bestaan daar ook akelige
skurke in die wereld, volbloed, rasegte skurke, met geen enkel greintjie goeds
in hul hele korpus nie. In hierdie geval is dit veral 'n neef van Mimie Sevenblad wat alle pogings in die werk stel om te voorkom dat die bietjie geld v<in
die voortreflike Mimie aan iemand anders as sy eie famielie sal kom.
Maar
Mimie se gesonde verstand en 'n goedgesinde wakende Voorsienigheid beskik
natuurlik anders!
Die dwase intriege en goedkope melodrama van die stuk blyk duidelik
genoeg uit hierdie samevatting van die inhoud. Handige toevalligheidjies bepaal die handeling en hieruie handeling is op sy beurt daarop gerig om mooi

lessies oor geskiedenis en sedekunde te leer. Deur Mimie Sevenblad b.v. met
die draad van liefde aan Woltemade te verbind, kry ons natuurlik 'n aandoenlike en heel volledige beskrywing van die heldedaad van Woltemade. Jan
üreef weer is die mondstuk van die burgers en verduidelik die slegte toestande onder die O.I.K. Piet Joubert moet ons die lewe van die grensboere
leer ken, ens. Ergerlik en lomp verder is die ewige foefies van „nou moet ek
gaan eet" of van „nou moet ek gaan teemaak" of van „nou moet ek loop om
my besigheid klaar te maak" of die foefie van iemand laat roep, om die
handeling aan die gang te hou. En wat is eintlik 'n beter bewys van dramatiese
onvermoë as alleensprake, waar hier die stuk van wemel, om die plek van
handeling in te neem. Sedekunde vir sover dit bestaan uit opperste geïdealiseerde burgerlike moraal, spreek natuurlik uit al die edele handelinge
en woorde van die goeie karakters in die stuk, spreek ook uit die straf wat'
die boosdoener ervaar.
By poppekastery van hierdie aard is van karaktertekening natuurlik
geen sprake nie, hier selfs nie van goeie tiepering nie. Alles word hopeloos
vlak en vaag gehou. Name van persone is eintlik 'n oorbodigheid. Die
skrywer kon net sowel gepraat het van ,,'n Weduvrou", „Haar Neef", „Die
Meisie", „Die Jonge Boer", ,,'n Burger van Kaapstad" ens., om die persone
aan te gee. Die stuk sou daardeur selfs in duidelikheid kon gewen het. Piet
Joubert veral word ridikuul met sy kwasi-digterlike ontboeseminge as hy die
liefde vir Annie in sy boesem voel brand, of met sy verhale van dieregevegte
wat nooit die moeite wérd is om naar te luister nie. Wil u 'n voorbeeld van
valse siening en volslae onvermoë van uitbeelding (dialoog en handeling)
hê? Wel dan. Annie se oom, Majoor de Sully, kom toevallig aan die Kaap en
verneem van haar bestaan aldaar. Hy gaan haar opsoek en vertel haar aangenome moeder Mimie Sevenblad van die erfenis wat haar wag, terwyl sy nog
nie daar is nie. „Mimie Sevenblad gaan haastig uit om na 'n oomblik (waarin
die mense intussen in die kamer doelloos rondstaan sonder om selfs iets U.
sê.—F. B.) in te kom met Annie aan die hand. ('n hubare meisie, presies of
sy 'n kind is!—F.B.) Annie loop skoorvoetend (klein kindjie!—F. B.) en kyk
Majoor de Sully verbaas aan.
Majoor de Sully.
(Spring op en groet Annie innig. (Met 'n soen, dink u? — O nee!
Hy gee haar die hand en dit laat haar, sowaar, nog byna in swyn val, soos
direk blyk. F. B.)] My liewe kind! Jy is die ewebeeld van jou moeder. (Pak
haar hand weer en skud dit herhaaldelik. Annie skrik en deins terug.)
Dominee Serrurier.
U jaag haar die vrees op die lyf, meneer.
(Vat die Majoor aan die skouer.)
(Waarom tog?

Die meisie word bleek.
En watter floue dialoog

vooraf!—F. B.) (Majoor de Sully vou arms oor die bors en staan gou terug
(wat al dwaas is. — F. B.) Annie wil in swym val maar word deur Mimie opgevang. Na 'n paar oomblikke, kom Annie by. (Aandoenlike oomblik! Tere
plantjie! Hoogste dwaasheid. — F. B.)
Majoor de Sully.
Ek kry jammer, dat ek my niggie skrik gemaak het (Ernstig) ens. Kan
dit gekker as dit?
Tenslotte. Leon Maré se taalfoutjies is hier gelukkig iets minder as
wat meestal die geval by hom is. Maar so volmaak as sy karakters is die
natuurlik nie. Ek wil egter nie daarop ingaan nie, maar net daarop wys dat
b.v. ,,'n dik geboude man", iets anders is as ,,'n dikgeboude man"; dat 'n mens
„voor die dag" met iets kom, en nie „voor die lig" nie; en dat die aanspreek
vorm van vrouens aan die Kaap vroeër „Juffer" en „Juffrou" was en nie
„Mevrou" nie.
Mooi Annie kan miskien nog enigsins geskik wees vir die jonge gemoedere van liewe skoolkinders van 15 of 16 jaar, wat lesse oor geskiedenis
en sedekunde nog met vrug kan leer. Maar daarby eindig sy verdienstes ook.
En terselfdertyd is ek nie seker nie of hul smaak nie meer bederf sal raak as
wat hul kennis verryk en hul karakter verbeter sal word nie.
Meester. Dr. D. F. Malherbe soos Maré beweeg homself op meer as een
gebied van die letterkunde. Hy is digter, romanskrywer en dramaturg. By
hom is daar egter nie die groot verskil tussen verskillende uitingsoorte soos by
Maré nie, hoewel sy beste werk tot dusver stellig sy roman Die Meulenaar is.
Oor die algemeen toon sy werk, van welke aard ook, dieselfde kenmerke van
goed en kwaad. Hy kan aan die een kant soms diep indring in die siel van
sy mense; hy kan uitbeeld in onvergeetlike kleure, lyne en gestaltes. Maar
aan die anderkant is sy karaktertekening ook dikwels vlak en onwaar of bloot
vage tiepes; verval hy dikwels in, baiekeer hinderlike, beskrywing of selfsbetoog. Malherbe is ongetwyfeld die tiepe van kunstenaar wat drome droom
en visioene sien, maar hy kan hul nog volkome visualiseer nog volkome vashou.
Wel het hy meestal die grote lyn te pakke en hou groot brokstukke volgrepe
siening vas. Maar een groot gawe organiese konsepsie ontbreek by hom.
Bewus of onbewus voel hy egter die leemtes aan en gaan sy verbeelding
forseer. So kry ons ongetwyfeld die onmiskenbaar sterk serebrale element wat
Malherbe se werk kenmerk en wat eintlik die grondoorsaak is van alle ge
brekkige karakteruitbeelding, van gebrek aan objektiwiteit, van valse of
retoriese beeldspraak of niksseggende beskrywing by hom.
Ook Meester is so'n gebrekkig gekonsipiëerde werk. In 'n fase van
herskape en herleefde 18e eeuse Boerelewe wil die skrywer die figuur van 'n
meester hom sien beweeg wat heeltemal „anders" is as die deursnee meester.
Sy onderskeid, wat bestaan uit ongewone kennis en onbegrepe adel van

karakter, bring hom in botsing met sy doodgewone en kleinburgerlik bekrompe
omgewing, en lei tot 'n tragiese oplossing — vir Meester natuurlik.
Die gebrekkige siening van Malherbe blyk uit die opgesette historie va.t
die stuk; uit die weinig persoonlike, soms selfs inkonsekwente van die karak
ters, met uitsondering van Meester (en ook hy is lang nie suiwer geteken nie);
uit die onwaarskynlike wat nie heeltemal vreemd aan die handeling van die
stuk is nie, hoewel dit miskien die minste gebrek is. Oor die algemeen hou
die skrywer sy lyn goed vol.
Opgesette historie.
Dit blyk in besonder uit die noodsaaklikheid vir
ouderwetse dekors om die stuk atmosfeer te gee. Aanwysinge hiervoor is uit
voerig. Nou het ek natuurlik teen uitvoerige aanwysinge as blote hulpmiddel
weinig beswaar, veral in Suid-Afrika waar die bekwaamheid van ons amateurs
dikwels veel te wense oorlaat. Maar hier sou ek my vir geen oomblik kan
voorstel dat die illusie van die 18e eeu sonder hierdie bykomstige uiterlikhede
sou kon gewek word nie. Speel die stuk b.v. teen 'n agtergrond van naakte
gordyne en hy sal sekerlik platval. Die gees en eie aard van die tyd is te
weinig deurwewe met die persone, spreek te weinig uit hulle besondere dink
en doen.
Opgesette historie blyk ook uit gesprekke wat kenlik ingevoeg is
historie- of sedeskildering te gee (b.v. p. 30, verdrukking van Boere deur
O. I. K. en die opkom van opstandige gedagtes teen die owerheid sonder dat
dit eintlik iets met die hooftema te doen het; en sonder skade, miskien selfs
met voordeel, weggelaat kan word.) Dit blyk uit 'n suiwer histories-sedekundige invoeging soos die volksdanse en volksliedjie op p. 32. Soiets is wel
mooi en leersaam, maar het stellig met die eintlike gang van die verhaal niks
uit te staan nie. Ook die skoolhoutoneel (p. 48) het veel var> 'n sedekundige
invoeging.
Onbevredigende karaktertekening.
Soos by Maré is eintlik alle figure,
met uitsondering van die van Meester self, bloot tieperinge. Ook hier sou die
skrywer ewegoed kon gepraat het van „Die Boer", „Sy Vrou", „Sy Dogter",
„Die Jongkerel", ens. Wel is die tieperinge heelwat vaster en beter as by
Maré, maar ook hulle is nie vry te spreek van ongerymdhede en vaagheid nie.
Dit val b.v. al dadelik op dat as die „bondeldraer" (Meester) die eerste keer
in gesig kom, dit die boer is wat wantrouend teenoor sulke persone staan,
terwyl sy vrou medelye met hul toon (p. 7). Maar byna onmiddelik daarop
as Meester enigsins vreemd doen (p. 11 e.v.) is die vrou die een wat byna
bits-wantrouend is en die boer, Frans, is die simpatieke teenoor die nuwe
aankomeling. Het iets serebraals omtrent vroulike sielkunde, die bestaan van
die s.g. skerpe moederlike instink hier skielik deur die brein van die skrywer
geflits, sodat hy verkies het om die hele geesteshouding van die vrou in een
ruk om te gooi, om meer „dramatiese" effek te bereik? Hoe dit sy, een oom-

blik is die vrou die liewigheid self en die volgende die lelike agterdog. Geen
aangename mens om te ontmoet nie! Dan is daar Gert, die jongkerel wat op
die dogter van die boer verlief raak, ook met haar verloof, maar dan moet
ervaar dat sy intussen haar liefde aan Meester geskenk het. Gert moet nou
ook weer per se „nie een van die gewone jongkerels wees nie" om die dogter,
onder sulke omstandighede, haar vryheid terug te gee. Om iets te doen wat
enige mens met gesonde verstand en selfrespek sou doen, moet hy weer superedel wees (en natuurlik terselfdertyd goedbedeeld met aardse skatte). Gelukkig dat die „gewone" jongkerels nou ook wel nie so sleg is nie, want as
alle goeie meisies alleen buitegewone jongkerels moet trou, nou . . . . dan
sal dit maar sleg gesteld wees met die toekomstige bevolking van die wereld.
Het die skrywer hierdie voortreflikheid van die jongkerel nog gebruik om 'n
sware gemoedstryd in Johanna uit te werk tussen die ou liefde en die nuwe,
met so weinig te kies tussen beide, was dit nog verklaarbaar. Maar hy doen
dit nie.
Johanna is van die eerste oomblik af volkome op Meester verlief.
Gert is dus niks anders as die tradisionele held van die lekker ou melodrama
nie. Origens is Frans die boer wel die beste getiepeer: suiwer en raak in sy bekrompe waarheidswete, wat somar gou alle kennis buitekant sy beperkte
gesigskring in verband met die duiwel bring, en vir wie daar geen goed in
enige godsdiens kan wees nie, behalwe in sy eie besondere Evangeliese leer;
suiwer en raak ook in die seker goedbedoelde maar nie des te minder vernietigende tieranie wat hy uitoefen oor die gevoelens van sy dogter wat hy van
meester wil losskeur. Frans is die flukse boer, vriendelik en hartlik solank
almal presies sy paadjie loop, maar volstrek geen afwyking daarvan duld nie.
Oom Koos sy buurman daarenteen is 'n vage strooipop wat help om die toneel
te vul en met Frans „historiese" praatjies te hou. Ook September en Wandoe
is weinig meer as sprekende poppe. Johanna word simpatiek, hoewel miskien
bietjie te sketsmatig, veral teen die end, voorgestel.
Maar die uitbeelding van Meester is per slot van rekening die hoofsaak in die stuk, en hoe slaag die skrywer hierin? Inderdaad dra Meester
die stuk en is 'n lewende, eie persoonlikheid. 'n Heeltemal gesublimeerde
skepping is hy egter nie. Sy handeling is, op sy sags gesê, soms nogal ongerymd met sy algemene karakter.
Meester is 'n Hollander wat, diep geskok deur die dood van sy jonge
vrou, op see gaan swerf het en eindelik in Suid-Afrika beland. Deur Gert,
die verliefde van Johanna, (as onwetende instrument in die hand van 'n hoëre
mag) gestuur, kom hy by Oom Frans, en vind in Johanna, Oom Frans se
dogter, die volmaakte ewebeeld van sy oorlede vrou terug.
Johanna is
trouens, merkwaardigerwyse, ongeveer dag en datum gehore wat Meester se
vrou dood is. Johanna voel ook dadelik tot Meester getrokke en Meester betwyfel self geen moment nie dat die siel van sy oorlede vrou weer in Jo-

hanna leef nie. Die ouers van Johanna wil egter nie daarvan hoor dat sy
die ryke en goeie ü e r t opgee vir só'n arme en eienaardige „dromer en ketter"
soos Meester nie, en in smart word die twee van mekaar geskei en Meester
weggestuur. Meester gaan, gelowende en berustende in die ewigheid, wat
weer siel by siel sal bring.
Meester, man van grote kennis en ervaring, peinser oor die lewe en
dromer van nuwe geluk, edel, eerlik en opreg van inbors, is natuurlik te groot
vir sy omgewing om begryp te word, en word om die rede deur hulle uitgewerp. Maar hy ken verdriet al te goed dan dat hy nie in hierdie nuwe
verdriet kan berus nie. Die eensame soeker naar die hoëre geluk gaan voort
op sy weg gelowende in sy ewigheid wat dit wel sal bring.
Ongerymd in die uitbeelding van Meester is b.v. dat hy so gou ongeduldig met sy leerling Koot kan word (p. 45). Daarvoor is hy tog veels te
veel, ,,'n regtige Meester" (p. 27) en sagaardige man (p. 23). Nog minder
strook dit met sy karakter om die slaaf Wandoe die raad te wil gee om selfmoord te pleeg as hy die meid Diena nie kan kry nie (p. 43). Dat hy, wat
so „sag en goed" is (p. 23) ook „sienies" sou spreek oor lewensgeluk, veral as
hy met üert praat met wie hy tog alleen die diepste medelye kan hê (p. 26)
is onmoontlik. Hoogstens sou hy bitter kan wees, maar eerder nog weemoedig. Eweneens is „sarkasties" (p. 64) stellig foutief vir „ironies".
Ek
kan ook nie glo dat Meester middel in die dans, Johanna van Gert, met wie sy
pas verloof geraak het, sou gaan losmaak en met haar die deur uitdans nie.
Ek gee Meester meer krediet vir fyngevoeligheid en goeie maniere as om die
goeie Gert soiets aan te doen.
Ek kan egter van Meester nie afstap nie sonder om te beken dat hy my
soms bietjie verveel met die ewige storie van sy swerwery en dromery. Hy seur
soms werklik 'n bietjie en laat hom veels te maklik verlei tot digterlike breedsprakigheid of wat daarvoor moet deurgaan by elke moontlike of onmoontlike geleentheid. „Predikant en grappemaker" noem Oom Frans hom eenkeer.
So heeltemal mis het oom Frans dit ook nie. Moralis is Meester, en ook
humoris, maar dan tog veel meer moralis as humoris.
Tenslotte is die handeling van die stuk nie altyd ewe waarskynlik nie,
maar hierby kan ek kort wees. Gebreke hier is van ondergeskikte belang en
ek volstaan met te wys op die buitengewone korte duur van die skoolles (p. 45
e.v.) vergeleke by die duur van die res van die handeling en op die seer-optydse toevallige terugkeer van Gert (p. 71) en van Johanna se liefde vir
Meester te verneem en haar edelmoedig haar vryheid terug te gee.
Dit val op hoe Malherbe homself in die laaste tyd blykbaar meer getrokke voel tot die uitbeelding van enkele figure as groepe van figure. Die
Meulenaar, Meester, Hans-dic-Skippcr almal toon hierdie gemeenskaplike trek.
In sodanige uitbeelding en in milieutekening lê dan ook sy grootste krag, soos

veral Die Meulenaar in die figuur van Frans en in die uitbeelding van die
plaaslewe getoon het. Meester volg op hierdie spoor, maar slegs van verre.
Van Riet, van Rietfontein.
Meester was 'n drama van die onbegrepc
eenling, wat bots met die sosiale stelsel van 'n vergange tydperk. Van Riet
is 'n drama van botsing met die sosiale stelsel van eie tyd.
Van Riet soos hy eerste deur my aan die Kaap opgevoer is en soos hy nou
gepubliseer is, het 'n hele verandering ondergaan, en ek weet werklik nie of
hierdie verandering in alle opsigte 'n verbetering is nie. Op die ou gestalte het
'n nuwe kop gekom in die vorm van 'n splinternuwe oplossing. Ek moet be
ken dat die nuwe oplossing, objektief beskou, miskien die beste is. Terselfdertyd voel ek nie heeltemal oortuig dat die nuwe kop genoegsaam uit een stuk
met die hele gestalte lyk nie. Ek meen nog lasplekke en onvolkomenhede van
postuur te ontdek, wat toe te skrywe is aan die verandering van die oorspronklike konsepsie.
Soos die stuk nou is, is die inhoud kortliks as volg. Jan van Riet van
die plaas Rietfontein in die Vrystaat, is 'n rotsvaste ,trotse ou Afrikaner, groots
op sy Voortrekkerafkoms en oortuig van die strenge noodsaaklikheid om
Kaffer en kleurling op hul plek te hou. Sy seun Pieter, daarenteen, professor
aan 'n uniwersiteit, is veel vryer van opvatting en hart en siel verlief op
iemand met kleurlingbloed in die are. Hierdie persoon, Malie Hartman, is 'n
kunstenares van naam, van groot adel van karakter, en so blank dat jy
eintlik nie aan haar kan sien dat sy nie heeltemal wit is nie. Die feit van haar
afkoms is egter bekend, tog wil Pieter met haar trou. Hierin het hy die steun
van sy suster Engela, en haar verloofde, wat ook sy vriend en kollega is,
Professor Prins. Hulle is oortuig dat oorerflikheid in hierdie geval geen rol
speel nie. Teen so'n huwelik verset die oubaas hom egter onverbiddelik.
Liewer geen seun nie as so'n seun, en jaag hom die huis uit, met sy vriend
wat hom bystaan.
Malie se selfrespek weerhou haar egter om met Pieter te trou tot sy
alles in haar vermoë gedoen het om die oubaas se besluit te verander. Engela,
aanvanklik in twyfél naar watter kant haar plig haar roep, bly eers by haar
vader. As hy egter onvermurwbaar bly, selfs na hy, nie wetende dat hy
Malie Hartman voor hom het nie, haar, die uitgeknipte vrou vir Pieter gevind
het, volg Engela, na 'n jaar, ook die plig van haar liefde en verlaat haar
vader.
Gebroke in Iewensmoed en geslae van gees, maar origens onversetlik
soos altyd, help die oubaas meer as ooit armblankes. Hierdeur en deur die
listige streke van Koos Meintjies (wat, as seun van 'n ou vriend van van
Riet, van Riet se vertroue gewen het, hom onder die indruk gebring het, dat hy
die nuwe uitverkorene van Engela was, en hom gekry het, om borg te staan

vir 'n groot som geld) en die Jood Roossen, kom van Riet binne 'n jaar na
Engela se vertrek op die rand van bankrotskap te staan.
Sy kinders daag op om hom te help. Die hulp neem hy aan om die
plaas vir die kinders te red. „Dis nou julle s'n. Ek het klaar daarmee." Maar
die huwelik van Pieter met Malie, wat ook opgedaag het in 'n laaste poging
om sy toestemming te verkry, bly hy weier. Hoe leed dit hom ook doen, sy
hele siel verset hom daarteen en „watter voordeel het die mens as hy die
hele aardryk gewin en sy eie siel skadely?", vra hy. Maar as hulle hulle gang
wil gaan, goed, „Alleen sal ek my weg vervolg," sê hy, en roep hulle „Vaarwel" toe.
Maar Malie wat nie langer die oorsaak wil wees van so groot vervreemding en ongeluk in 'n huisgesin nie, wat ook nie „die hart het om die
moeder te word van 'n kind wat, op sy beurt, hierdie martelaars-kelk moet
ledig nie", verkies om haar, hoe lief Pieter haar en sy hom ook het, uit daardie huis te onttrek. „My hart sal breek . . . maar . . . ek het altyd my viool",
is haar bittersoete troos.
In die ou stuk was die oplossing net andersom. Daar probeer Malie
nie 'n twede keer om die ou man se hart te versag nie, maar trou met Pieter.
En daar is dit die ou man, wat hom van sy huis en kinders onttrek, omdat sy
plig en selfrespek hom ten enemale verbied om soon huwelik goed te keur of
selfs daarin te berus. Liewers gaan hy eensaam by een van die armblankes
tuis wat hy gehelp het, terwyl hy uitroep, „Vaarwel, my kinders."
So bewonderingswaardig as wat die skrywer die nuwe oplossing op die
cu stuk aangebring het, voel ek dan tog nog onvolkomenhed?. Ek voel dit,
afgesien van kleinigheidjies, besonderlik in die baie skielike ondergang van
van Riet en Koos (wat ook spoedig alles kwyt is). Dis miskien nog net
moontlik dat Koos, deur sy spekulasies veral, in een jaar tyd so volslae
kan uitboer. Maar dat van Riet met sy sterke karakter en skrandere
kop, in die korte tydperk van twee jaar so op die rand van die
afgrond kan kom, lyk my 'n heeltemal geforseerde tempo, 'n Welgestelde en flukse boer met sy eie plaas, seker
nie minder werd
as die van Koos Meintjies nie (£15,000) kannie deur een borg van
£5,000, gesteld selfs hy moet dit tenvolle opdok, wat hier baie onwaarskynlik onder die omstandighede lyk, en gesteld selfs dat hy sy armblankes
vry roekelloos gehelp het, so gou, sonder meer, tot sy ondergang geraak nie.
Ongetwyfeld lê die verklaring van hierdie fout in die feit dat die voltrekking
van die ondergang hom in die ou stuk oor 'n paar jare uitgestrek het, terwyl
dit nou feitlik tot een jaar beperk word, om die nuwe oplossing doeltreffender
te maak.
Die nuwe oplossing as sulks vind ek 'n verbetering.
Dis 'n meer
natuurlik-maatskaplike. Maar ook hier weer vind ek 'n leemte deur die ver-

andering. In die ou stuk staan ou Jan van Riet eintlik alleen teen al die
andere, en soos die skrywer hom daar voorstel is hy eerder blindkonserwatief
as beredeneerd teenoor die jongspan se meer gegronde opvattings en breëre
menslikheid. Gevolglik gaan die oorwig van simpatie by die gehoor meer naar
die kant van die jongeres toe. Ons kry van Riet jammer, maar ons voel ook
dat as hy dan nie wil buig nie, moet hy maar breek. Die eenling moet wyk,
waar die maatskaplike beskouing anders wil. Dat van Riet verkies om te breek
vind ons natuurlik en heeltemal in ooreenstemming met sy karakter. In die
nuwe stuk tref die ongeluk Malie. Malie se houding is m.i. ook heeltemal voldoende gemotiveer uit die redene wat sy opgee. Alleen word een van daardie redene nie voldoende uitgewerk in die stuk nie. Malie proef die bitterheid
van maatskaplike ostrasisme en wil nie dat enige kind van haar dieselfde
marteling ervaar nie. Dit word egter lang nie duidelik genoeg in die stuk
uitgebring nie, selfs nie in Malie se eie woorde nie. Ons begryp wat Malie bedoel. Maar sou 'n vreemdeling dit ook doen? Ek twyfel.
Die nuwe stuk skiet dus kort in hierdie opsig dat die besondere geval
nie duidelik genoeg gesien word in sy kader van 'n maatskaplike verskynsel
nie. Van Riet se handelwyse is nie 'n indiwiduele nie. Die haas blinde vooroordeel van een man sou Malie nie regverdig om moederskap te
weier nie.
Maar hierdie een man is maar een van vele; hy
doen maar wat iedere vader in Suid-Afrika sou doen.
Hy is slegs
die vertolker van 'n hele maatskaplike beskouing en dit gee sy optrede sy
grote krag. Daarom is Malie se besluit reg.
Sy ly onder 'n maatskaplike
stelsel wat maar al te seker haar kinders ook sal tref. Maar dit moes die
skrywer duideliker uitgebring het èn in die latere optrede van van Riet èn in
Malie se begryp van die toestand. Ook hierdie leemte lyk my moet toegeskrywe word aan die verandering wat die stuk ondergaan het. Van Riet
het nog te veel die ou eenling gebly wat deur sy enge starheid dwars teen
'n nuwe maatskaplike beskouing in, verloor, i.p. die onmiskenbare draer
van 'n maatskaplike gedagte te wees.
Hiermee dink ek is egter die vernaamste tekort-kominge wat die stuk
nog aankleef, aangedui en hulle lyk my van minder belang vergeleke by die
verdienstes van die stuk. Een ding is seker, die psiegologie van die stuk
het 'n hele boel deur die verandering gewen. Daar het meer diepte ingekom,
daar het meer groei ingekom, veral wat van Riet en Malie betref. Van Riet
is nie meer enkel die harde, haas onmenslike onversetlike ou man nie. Die
grootheid en beminlikheid van Malie se karakter tref en trek ook hom, sodat
ook hy sagter teenoor haar gestem raak, en die milde vog van menslike meegevoel by hom begin vloei. Hy voel nog hy moet haar verbintenis met sy seun
weier, maar nou doen dit hom pyn. Verkeerdeiiik dan ook, as erfenis uit die
verlede waarskynlik, praat die skrywer nog hier van van Riet se „trots" i.p.v.
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sy „onversetlikheid" of beginselvastheid (p. 99; vgl. p. 74 famielietrots i.p.v.
famielie-eer). In besonder egter wen Malie deur die verandering van die
stuk. Sy hoef nou nie meer veral bekoorlik en groots van karakter te lyk
nie; sy kan dit ook wees in woord en daad. Wat 'n moed en volharding
toon sy in haar stryd teen die enge (?) rasgevoel van die oubaas; wat
'n grootheid van siel en breedte van begrip in die uiteindelike selfverloëning!
Ook die ander karakters is goed gereken: die oppervlakkige windbuks,
Koos Meintjies; die ou meid Klara, wat, ironie van die lewe, eintlik juis d'e
deugde verpersoonlik wat die oubaas in haar ras misken; Roossen, die Jood,
die „seekat, met sy kloue op die helfte van die distrik se plase", glad van
tong, deurtrapte skelm, handig om orals sy slag te slaan, met slegs een kode
van sedelike gedrag nl. om niks teen die wet te doen nie; Engela, goedopgevoed, liefdevol en waardig, sag (maar ook skerp as dit nodig is) en ferm,
verskeur deur haar liefde vir haar vader en vir haar verloofde; Lena, die
liewe, sagte, dankbare bywonersvroutjie, ens.
Foutjies van dialoog, mindergeslaagde gebruik van woorde en uitdrukkinge val nog aan te wys. So vind ons op p. 14 bloos i.p.v. skaamkyk;
p. 18 die doellose en verbandlose veronderstelling van Prins op Pieter se
woorde of die van Riets ook kleurlingbloed sou hê, ens. In besonder wys ek
egter op die verkeerde gebruik van „Mejuffrou" i.p.v., „Juffrou", as aanspreekvorm in die stuk. Hierdie fout is baie algemeen by Afrikaners en ontstaan natuurlik deur die verkeerde gebruik van die skryfvorm Mej. (Mejuffrou). Die dialoog vertoon veral 'n leemte op p. 29, onderaan. Hier kan van
Riet op sy beurt gerus 'n krom draai geloop het om op die punt van die
noodsaaklikheid van die handhawing van rassesuiwerheid te kom.
Soos dit
is volg sy woorde nie logies op die voorafgaande nie, en lyk bietjie by die hare
ingesleep deur die skrywer om die gesprek die nodige wending te gee vir die
dramatiese ontwikkeling van sy stuk.
Tegnies sit die drama uitstekend inmekaar. Hier was 'n skrywer aan
die woord wat die toneel ken. Eksposiesie en verwikkeling, kriesis en oplossing volg vlot op mekaar en sit heg inmekaar. Miskien is die redeneringe
oor die kleurlingvraagstuk in die eerste bedryf bietjie uitgerek, maar met goeie
voordrag en bewegings hoef dit geen hinder te veroorsaak nie. Steeds weet
die skrywer die juiste atmosfeer aan te bring. Grappigheid en humor lig
verfrissend en ontspannend deur die stuk heen. Die skrywer se uitvoerige
aanwysings behoort veel te help by 'n opvoering van die stuk. Tog is hy in
aanhangsel 2 (p. 104) op gevaarlike terrein; veral waar hy dit het oor opvoering, spelleier, speler en gehoor. Hy moraliseer oppervlakkig en skiet
nogal bokke; druk hom ook soms swak uit b.v. 'n stuk word gebore in die
„brein" (i.p.v. b. v. gemoed, verbeelding) van die skrywer. Maar hierdie gedeelte val eintlik buiten die bestek van my bespreking, en ek laat dit dus hierby.

Kort en goed, Van Riet van Rietfontein is 'n deurvoelde, beskaafde
drama, met mooi spel van humor tussendeur en uiters speelbaar. Ja, ons
sou dit kan noem die eerste oorspronklike stuk in Afrikaans, wat, met 'n
onderwerp gegrepe uit die Afrikaanse lewe, waarlik in alle opsigte waar en
lewend is. 'n Stuk soos Die Heks is suiwerder en dieper in sy tragiek as
Van Riet. Maar die opset is veel kleiner en die onderwerp is nie Afrikaans
nie.
Ons het op die oomblik 'n Afrikaanse beroepstoneel in die sin van
rondreisende toneelgeselskappe soos die van Paul de Groot en Die Afrikaanse
Toneelgeselskap, wat stukke in Afrikaans voor die publiek bring. Met uitsondering van Die Heks is nog geen enkele oorspronklike Afrikaanse toneelstuk deur hul opgevoer nie. En ek kan dit billik. Werke soos Reg bo Reg
van Jan Celliers of ook 'n Esau van Grosskopf is nog nie van voldoende gehalte
nie. Van Riet van Rietfontein sou egter wel vir hierdie doel in aanmerking
kan kom.
Daarmee wil ek nie sê dat, vergeleke by die beste in die Afrikaanse
letterkunde op gebied van b.v. die roman of digkuns, hierdie stuk dieselfde
kunshoogte bereik het nie. Maar ek wil wel sê dat hierdie stuk 'n waardige
volger op daardie spoor is.
By die eerste opvoering van Van Riet van Rietfontein in Kaapstad het
Die Burger die stuk verwelkom, in die klassieke woorde van President Steyn,
as „die eerste reëndruppel na 'n langdurige droogte" op die akker van ons
toneel-Ietterkunde, wat nou 'n kans kry om te bloei met die opkoms van ons
Afrikaanse toneel. As sodanig en meer nog wil ook ek die stuk verwelkom.
F. C. L.

BOSMAN.

PROCEEDINGS OF THE CLASSICAL ASSOCIATION OF S.A.,
1927—1929.

(Standard Press, Cape Town.)
OUDAT daar 'n reaksie gekom het in Amerika en in die meeste
Europese lande ten gunste van die Klassieke (die bewys is te vinde
*• ^ in verskeie rapporte en onderwyswette) is dit verblydend om te sien
dat ook in S. Afrika die belangstelling sodaing gestyg het, dat die uitgawe
van vier voordrae oor klassieke onderwerpe moontlik geword het. Die Klas
sieke Vereniging van S. Afrika het in die laaste paar jaar vooruitgang gemaak; en dit sou jammer wees as die kortsigtige neiging wat daar bestaan,
veral in ons Afrikaanse skole, om die klassieke ontoegangbaar te maak vir
ons kinders en hul so van 'n erfnis te beroof, die bedrywigheid van hierdie
vereniging uiteindelik sou kortwiek.
Want in 'n land wat besig is om sy eie letterkunde op te bou, wat
worstel met taal-probleme in Afrikaans of in Bantoe, is dit tog van onskatbare
waarde om die klassieke letterkunde te studeer — 'n letterkunde wat al ons
hoof-litteratuur-genres geskep het en voortgeplant het — en om die taal
kundige lesse van Grieks en Latyn, wat ook analogieë oplewer vir die ontstaan
van Afrikaans, ter harte te neem. Dan is daar Argeologie wat nou so snel
ontwikkel, wat daeliks die klassieke wereld vir ons duidliker openbaar ook in
verband met Afrika (Noord, Middel en Suid) (dis nie alleen Mussolini wat
hierin bedrywig is nie!) en wat in die laaste tyd van groot belang geword het.
Die Ou Geskiedenis, weer, wat ons die grondslag van ons Westerse be
skawing aantoon, kan ons menig 'n les leer in verband met organisasie, regering
en die verhouding van ras tot ras; om nie te praat van die morele ontwikkeling
van 'n boere-bevolking, met sy arme-blanke-kwessie en sy land-problem en
sy verhouding tot 'n oorseese kuituur nie. En eindelik is daar die antieke
kuns wat so 'n geweldige rol gespeel het in die opvoeding van die Europese
skoonheids-gevoel en nog altyd verfrissend, gesond en fundamenteel sal bly
te midde van al die rigtinge wat die moderne kuns ook mag inslaan.
Wie die lys van voordrae wat gedurende die jare 1927—1929 gehou is, na
gaan, sal verbaas staan oor die verskeidenheid van onderwerpe wat (sommige
verblydenderwys in Afrikaans) deur die verskillende takke te Kaapstad, Jo
hannesburg, Stellenbosch, Bloemfontein, Pretoria, Wellington en Grahams-

town behandel is. Hiervan is vier in die „Proceedings" opgeneem, met 'n
voorwoord van die voorsitter, Professor W. Ritchie.
Die interessantste is miskien die opstel van Ds. A. Fox (nou van Mag
dalen College, Oxford) oor „The New Testament and its place among the
Classics".
Hy let op die handskrifte van die N. T., op sommige van die
kritiese probleme wat in verband met hul ontstaan, op die estetiese sy en op
die moontlikheid van 'n vergelyking met sommige van die groot klassieke
stukke. Caspar René Gregory, 'n Amerikaner wat in Duitsland die opvolger
van die groot Tischendorf geword het, en op 70-jarige leeftyd aan die Duitse
kant in 1917 gesneuwel het, kon meer dan 4000 MSS. vasstel wat 'n aansienlike deel van die N. Testamentiese teks bevat. Van die Evangelies is
daar meer as 2000 handskrifte, die oudste waarvan geskrywe is binne 200
jaar na die oorspronklike verskyning van die laatste boeke van die N. T.
Paleografies gereken, is dit baie goed, aangesien die oudste MSS. wat ons
besit van Euripides slegs van die 12e eeu afkomstig is, d.w.s. sowat 1500 jaar
na sy dood, terwyl die oudste fragmente van Homerus (uit die sand van
Egipte opgegrawe) minstens 'n halwe eeu na die ontstaan van die gedigte
dateer. Fox het interessante aanmerkings in hierdie verband, ofskoon ons
mag betwyfel of die Kristene werklik die moderne boekvorm d.w.s. die codex
met perkament-blaaie ingevoer het, aangesien sulke boeke in Martialis (1ste
eeu v. Kr.) genoem is.
Hoe die boeke van die N.T. versamei is en tot 'n eenheid gemaak is
deur hardop lees in die Kerke, sodat sommige boeke van die hand gewys en
buitekant die Kanon gelaat is, word op interessante wyse vertel. Die aard en
ontstaan van die „Sinoptiese Probleem" word aangedui (Streeter se werk
oor die onderwerp is hier van groot belang) en die opstel eindig met 'n beskouing van die estetiese waarde van die N. T.
Tydig is die waarskuwing (waarmee die skrywer hartelik akkoord
gaan) teen die oordrewe verguising van „Hellenistiese" Grieks en die be
perking van alles wat goed is in die ou letterkunde binne Ciceroniese of
Ateense grense. Terloops raak Fok aan die Afrikaanse vertaling van die
Bybel en s y w o o r d e is die moeite werd om aan te haal:
"This Afrikaans undertaking ought to be tremendously interesting to
a classical scholar. For the original Greek was written in a bilingual, if not
a trilingual environment, in a language which had a classical tradition behind
it, though at a distance of two centuries or more, in an idiom which belonged
distinctly to the spoken rather than to the written word, though an idiom
in which a few successful attempts at literature had already been made. These
conditions are almost exactly reproduced in the case of the language into
which the Greek has now to be translated. The N. T. in Afrikaans, if the
work is done with a pure heart, may easily prove to be a masterpiece."

In die voorstelling van die N.-Testamentiese geskiedenis vind Fox
hoedanighede wat ons gewoond is om met die klassieke te verbind — objektiwiteit, onpartydiglieid, 'n weerhouding van die skrywer se gevoelens of van
moraliserende kommentaar. Daar is niks van die analiserende nuusgierigheid
wat soms so lomp en ongesond in die moderne literatuur voorkom nie. Dink
byvoorbeeld aan die gebeurtenisse wat die Kruisiging voorafgaan en die eintlike voorstelling van die Kruisiging: daar is 'n Griekse matigheid en 'n ekonomie wat des te sterker op die leser inwerk.
Meningsverskil sal daar seker wees oor die vergelyking in tegniek van
die N. T. met die Simposion van Plato en die Oedipus Koloneios: maar die
poging is interessant om na te gaan. En baie gesond is die pleidooi wat hy
maak vir die lesing van die N. T. as 'n geheel en nie by stukkies en brokkies
nie, volgens die teksnommers wat later in die MSS. ingevoer is. As ons af en
toe bymekaar wou kom en die hele Evangelie van Markus deurlees, sonder
preek of kommentaar, sou ons meer kans hê om die artistieke en geestelike
eenheid daarvan te waardeer.
Ek het my geen ruimte gelaat om die ander voordrae te bespreek nie.
j . H. Hofmeyr skryf met Romeinse welsprekendheid oor die imperialisme van
die Romeinse Ryk — die ondergang waarvan
(sê die Sweedse geleerde
Nilsson) die grootste tragedie in die wereld is. Miss M. V. Williams van dis
Randse Uniwersiteit hou met haar gewone deeglikheid 'n waardevolle betoog
oor "The Religious Basis of Plato's Philosophy" en Mnr. Patrick Duncan,
wat, nog te midde van die politiek, 'n toevlug in die klassieke skrywers vind,
gee 'n goeie opsomming van "The Platonic Doctrine of Reality". Al hierdis
voordrae verdien 'n aparte bespreking en is 'n krediet vir die Klassieke Vereniging van S. Afrika: maar ons staan voor die ou moeilikheid — so oud soos
Hippokrates — ars longa, vita brevis.
T. j . HAARHOFF.

n Oorlogsbeeld.

(Opmerkinge na aanleiding van Remarque se boek.)
IE jaar 1929 het in Duitsland begin as „Lessing-jaar" met die herinnering aan die tweehonderdste geboortejaar van Gotthold Ephraim
Lessing; dit het afgesluit in die hele wereld—nie net in die literatuurwereld nie — as „Remarque-jaar".
Dis 'n eienaardige speling van die toeval dat juis in die tyd, toe die
mense oor die algemeen hulle weer meer met Lessing begin besig hou het, aan
'n jong en tot dusver onbekende skrywer 'n sukses beskore was, wat aan niemand anders voor die tyd — selfs nie aan die jong Goethe toe sy „Werther"
verskyn het — ten deel geval het nie, n.l. Remarque. Dit reeds prikkel 'n mens
om jou met die vraag besig te hou of Remarque se boek van sodanige kunsgehalte is dat dit sy sukses regverdig, dan wel of uiterlike omstandighede
miskien 'n deurslaggewende rol gespeel het.
Sonder twyfel het Remarque, wat ons in 'n seker opsig tog wel as
tiepe van 'n hele reeks dergelike skrywers kan beskou, as vertolker van sy tyd
en nie net van sy generasie nie, ons iets mee te deel. Daarmee wil ek nie sê
dat ek hom gelyk gee nie as hy in sy voorwoord verklaar dat sy generasie
„deur die oorlog vernietig is, al het hulle ook aan die bomme daarvan ontkom". En net so min wil ek daarmee te kenne gee dat sy boek van sodanige
voortreflike gehalte is, dat dit alles wat tot dusver verskyn het in die skaduwee
stel. As dit alleen om die kunswaarde moes gaan, sou b.v. Adolf Renn se
roman „Krieg" net so'n groot oplaagsyfer aantoon as „lm Westen nichts
Neues"; want daardie woordkarige, ek sou byna wil sê kuise, boek, gee oneindig veel meer van die werklike innerlike oorlogservaring as die ongetwyfeld met groter virtuositeit geskrewe werk van die joernalis Remarque.
Maar dit sou onbillik wees om Remarque se sukses enkel aan sy gewikste uitgewer Ullstein of aan die bepaald baie gelukkig gekose tietel toe te skrywe.
Nee, hy het die kuns verstaan om die oorlog op sodanige wyse in beeld te
bring, dat binne enkele weke die. hele wereld verbaas opgekyk het, die boek
in alle moontlike tale vertaal is, en in waarheid „iedereen dit behoort te gelees
het". So het Remarque vandag die mees gelese skrywer van die hele wereldliteratuur geword. Maar die oordeel oor hom staan gladnie vas nie: om die
boek en sy waarde woed nou reeds ses maande lank die krietiese meningstryd
met onverminderde warmte en hartstogtelikheid.

D
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Dis nie my doel om hier die ontelbare menigte van reeds verskene
kritieke te vermeerder nie, want oor die algemeen sal wel ongeveer alles daaroor gesê wees wat gesê kan word. Op een ding wil ek egter hier wys: geen,
bespreking het my tot dusver onder die oë gekom wat nie by voorbaat reeds
op een of ander manier voor of teen die boek ingenome was nie. (Dit spreek
vanself dat ek hier net aan ernstige kritieke uit saakkundige penne dink, b.v.
nie aan die baie menere wat die boek op sedelike gronde meen te moet veroordeel nie.) Die oordeelvellinge wissel van die oordrewenste ophemeling tot
die radikaalste afkeuring, maar elkeen skyn hom geroepe te voel om met
homself tot klaarheid te kom betreffende die boek. Net soos maande gelede
in Duitsland en die res van Europa, sien ons dieselfde verskynsl hom nou
weer in Suid-Afrika herhaal, en dit geld trouens van die hele wereld. Dit is
beslis 'n bewys dat Remarque buitengewoon aktueel moes geskryf het. Maar
merkwaardig genoeg loop die hele strydvraag, van geringe uitsonderinge
afgesien, by hierdie bespreking nie oor die kunsgehalte nie, maar altyd enkel
oor die materiële inhoud van die boek. Alhoewel Remarque — waarskynlik
om misverstand te voorkom — in die voorwoord die versekering gee dat die
boek nog 'n aanklag nog 'n bekentenis wil wees, is dit tog albei, moet dit
so wees, as dit ernstig opgevat wil word.
Want elkeen wat die oorlogservaring moes deurmaak, moes met homself innerlik tot klaarheid kom daaromtrent; en wie werklik die oorlog deurleef het, kan nie anders as tot 'n onvoorwaardelike afkeuring daarvan kom nie. Daarom is Remarque se boek,
tenspyte van die ontkenning van die skrywer, deur en deur 'n bekentenis en
gevolglik ook 'n aanklag. 'n Aanklag nie teen enkele tydens die oorlog meer
of minder aan die dag tredende verskynsels nie, wat hier en daar deur hom
met weinig smaak, ja nogal tendensieus, oordryf word, maar 'n aanklag teen
die ganse mensheid van vandag, wat tenspyte van sy sogenaamde hoë kulturele peil hierdie kulturele bankrot moontlik gemaak het.
Dit is die rede waarom die kritiek so temperamentvol aanvang al na
gelang die krietikus, bewus of onbewus, na die pasifistiese of militaristiese
kant oorhel. Elkeen voel hom geraak, maar dan skei die geeste hulle van
mekaar, en die opvallende is dat in byna al die gevalle die bepaalde wêreldbeskouing of politieke gestemdheid sodanig oorweeg dat selfs by anders eerlike
krietisie en kunstenaars 'n saaklike kunsoordeel nie tot sy reg kom nie. Tiepies
kom my in hierdie opsig 'n opstel voor van die in Duitsland as fynsinnige
skrywer hoogaangeskrewe Rudolf G. Binding. Hy kom in 'n beskouing „Krieg
für genügsame Leute" (in „Die Literatur",, 1929, pg. 505f) tot 'n skerpe
veroordeling van Remarque, en wel op grond van sekere besware en feite tan
suiwer materiële aard. Dit sou ons te ver voer om hier op alle besonderhede
nader in te gaan; maar as besonder tekenend kan slegs op die volgende punt
die aandag gevestig word: Remarque laat op 'n sekere plek sterwende perde

huil.
Binding, die ou kavalleris en perdekenner, hou dit vir onmoontlik en
probeer bewys dat perde doodgaan sonder om 'n enkele geluid te maak. Hy
maak hom so warm oor hierdie feit dat 'n mens jou onwillekeurig afvra: kom
dit dan by 'n boek, wat in essensie tog uit indrukke opgebou is, sodanig daa.op aan dat alles fotografies of fonografies presies met die werklikheid moet
ooreenstem? Verder het uit hierdie kritiek van Binding 'n hele bespreking
voortgevloei, waaruit blyk dat dit heeltemal nie vasstaan of sterwende perde
huil al dan nie. Ek noem hierdie geval alleen om aan te toon op watter bloot
uiterlike aspekte die kritiek Remarque se boek uitmekaarpluk, want ook in
ander opsigte het Binding feitlik niks goeds oor die boek te sê nie. En dit
is opvallend by 'n anders so saaklik en nugter oordelende kunstenaar! Hoe
moet 'n mens dit verklaar?
Vir Binding, wat by die uitbreek van die oorlog reeds 50 jaar oud was
en 10 jaar lank as reserwe-offisier van 'n kavallerie-resjement
met 'n ou
tradiesie, en later as ritmeester gefungeer het, moes die oorlogservaring
natuurlikerwyse totaal anders uitval as vir Remarque, wat in die middel van
die oorlog eers 18 jaar geword het, toe hy hom as gewone soldaat by die
infanterie aangesluit het. Die laaste het dus soldaat geword in 'n tyd toe die
begeestering van 1914 in die „Heimat" reeds plek gemaak het vir tekens van
verslapping en resignasie en die gevolge van die hongerblokkade reeds duidelik
sigbaar aan die ruggraat van die volk geknaag het. Hy het dus in die veld
gekom toe alleen nog die geesdodende loopgraaf-oorlog aan die gang was,
sonder ooit die trotse ervaringe te leer ken wat alleen die seëvierende voormars meebring. Dit moet 'n mens in gedagte hou om die geestesstemming van
albei — Binding sowel as Remarque — te verstaan. Dit is nie net die ouderdomsonderskeid wat 'n kloof maak tussen Binding (1867) en Remarque
(1898 )nie, dis die geweldige onderskeid in oorlogsondervinding wat dit onmoontlik maak om die teëstelling tussen hierdie twee persoonlikhede te oorbrug. Daarby kom dat Binding nie vir die groot publiek geskrywe het nie,
dat derhalwe sy leserskring altyd tot 'n klein sirkel beperk gebly het en sal
bly. Sy deftige kunstenaarsnatuur voel niks vir die sukses van die oomblik
by die groot massa nie. Daarom ook kan hy sekere tendensieuse oordrywinge,
waarvan Remarque nie vry te pleit is nie, eenvoudig nie verstaan nie. Ek
dink b.v. aan skilderinge van voorbeelde gedurende sy vormingstydperk of
aan die positief haatlike tekening van prinsipaal Kantorek en sy oorlogsbegeestering. Daarmee verval Remarque ongetwyfeld in 'n beslis demagogiese
pamfletstyl, wat die gesamentlike kunsindruk van sy werk bepaald afbreuk
doen. En van hierdie standpunt besien, begryp ons ook die jubel wat die
kritiek, uit die kamp van die politieke pasifiste oor die boek aangehef het.
Ons staan blykbaar nog nie op voldoende afstand van die wereldoorlog om 'n werk wat hom met die probleme daarvan besig hou alleen van
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'n suiwer kunsstandpunt te kan beoordeel nie. Ons kunsoordeel word nog
voortdurend beïnvloed deur ons politieke geestesgestemdheid. En dit is te
betreur. Ek neem gaarne aan dat Remarque se boek uit sy siel geskryf is,
dat die afsonderlike gebeurtenisse, soos hy hulle daar te boek stel, in sy
herinnering voortgeleef het, en dat dit by hom in werklikheid gaan om die
weergawe van indrukke van die lang ketting van ontnugteringe waaruit veral
die twede deel van die oorlog bestaan het. By die be- en veroordeling
van Remarque se boek word die hoofsaak meesal verbygesien, dit nl. dat
Remarque gladnie die oorlogsboek wou skryf nie, maar die oorlogsboek van
sy generasie, wat daarby nog die ongeluk gehad het om alleen die twede deel
van die oorlog in al sy ontsetting en vreeslikheid te beleef. Daar lê oor die
boek 'n waas van onjeugdige, vermoeide resignasie; ons vind daarin niks van
tintelende begeestering, niks van meeslepende oorwinningstemming nie; en tog
getuig dit —afgesien van enkele uitsonderinge — van 'n stille, grootse heldhaftigheid van die gewone soldaat in die loopgrawe, wat sonder nog op iets
te kan hoop, tot die laaste asemtog sy soldateplig volbring en kameraadskap
bewys. Daarmee gee die boek 'n beeld uit die twede deel van die oorlog wat
ons weldadig aandoen weëns sy oor die algemeen eenvoudige en dikwels digterlike voorstelling, maar geensins die beeld van die oorlog nie.
En daarmee kom ons tot die vraag of dit uit die aard van die saak
nou reeds moontlik is om in 'n roman die oorlog te herskep. Die tallose boeke
wat in die laaste jare verskyn het gee daarop wel die beste antwoord. Daaronder is daar wellig net twee wat saam met die van Remarque genoem kan
word, nl. die reeds vermelde werk van Renn en „In Stahlgewittern" van Ernst
Jünger. Ek persoonlik skat die boek van Renn veel hoer as die van Remarque.
Dit mag wees dat Remarque in baie opsigte meer kan, dat hy meer digter
is as Renn. Sekerlik is Remarque geraffineerder, Renn primitiewer. Maar
hierdie Renn met sy geweldige saaklikheid en nugterheid, wat sonder enige
refleksie hoegenaamd alleen die harde feite laat spreek, wat in teenstelling
met die meer krietiese Remarque alles wat hom nie beslis noodsaaklik lyk vir
die skildering van feite nie verbygaan, het seker deur sy kunsloosheid 'n
ontsettend realistiese beeld van die oorlog — van begin tot end — geskep.
Wellig te presies fotografies, wellig met te veel nugterheid. Wanneer iemand
van hierdie boek sê: „Soos die oorlog hier geskilder word, het dit alle sin
verloor", dan onderskryf ek elke woord. Want dit is seker die waardevolle
van Renn se werk, dat hy met sy kunslose uitbeelding die kranksinnigheid
van oorlog aangetoon het. Remarque kla aan, Renn bewys saaklik. Remarque
werk met impressies, Renn gee aantekeninge weer uit sy dagboek. Ek beskou
Renn se boek nie net as 'n meer waardevolle oorlogsboek nie, maar ook as
'n tydsdokument. Dit is in sy waaragtigheid en trouheid, in sy knappe en eenvoudige en tog betekenisvolle uitbeelding, ongetwyfeld van monumentale
werking.

Waar Remarque net soos Renn, elkeen op sy manier, die oorlogsboek
van die gewone soldaat skryf, het Jünger meer te doen met die standpunt van
die aanvoerders. Net soos Renn het Jünger die oorlog van begin tot end meegemaak, meerendeels as of fisier. Sy boek het reeds in 1921 verskyn, dus op
'n tydstip toe niemand iets oor die oorlog wou lees nie; hy het egter destyds
reeds opsien verwek weëns sy knap en vloeiende uitbeelding en sy frisse roeke
loosheid. Sy loopbaan as soldaat is die beste bewys daarvoor dat ons dit hier
met 'n deur en deur soldatenatuur te doen het, vir wie die oorlog tot op seke~e
hoogte — hoewel die skrywer dit leer ken het soos min ander wat aan die
lewe gebly het — tog 'n soort sport beteken het.
By Remarque en Renn is
dit meer die benouende noodlot wat op die front-soldate weeg, by Jünger is dit
die persoonlikheid wat hierdie noodlot manmoedig tegemoet tree om dit te
oormeester. Sodoende vul Jünger albei eersgenoemdes op voortreflike wyse
aan.
ERNST
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A . E. Housman.

ORD A. E. Housman in Suid-Afrika waardeer? Sy werk is eenvoudig
— amper naief — soos die ou ballades; en tog van 'n baie hoë
gehalte. Dit is menslik en demokraties soos die van Whitman —
maar gekenmerk deur iets fyns. Daarom behoort hy in ons land gelees te
word.
Hy is in 1859 gebore — tree in die Engelse siviele diens — word
Professor in Latyn aan die Londense Uniwersiteit in 1892. Sedert 1914 doseer
hy dieselfde vak as Professor te Cambridge. Sy verse kan alleen geskryf
geword het deur iemand wat sterk onder die invloed van die klassieke en
heidense ideaal gestaan het. Tog is daar lesers wat meen dat hierdie geleerds
en sy kuns nie in ooreenstemming is nie.
Dit is waar dat ten spyte
van die afgerondheid, sy werk nie met die gewone tradiesie van
akademiese poësie saamval nie. Ook voel ons nie daarin die verhewenheid
van Landor se poësie nie.
Dit is egter in algemene menslikheid nou ver
want aan Wordsworth. Dit is miskien nie 'n seldsame verskynsel in iemand
wat sulke voorbeelde had soos Housman nie; en tog is daar iets eienaardigs
in sy werk en sy lewe. Die wereld het hom nie geken nie. Geen interessante
jeugwerk verskyn tot A Shropshire Lad, 'n deurdagte en rype meesterstuk in
1896 gepubliseer word.
Vir 'n kwart eeu laat hy verder niks van hom hoor nie. Eers in 1922
word ons opnuut verras met 'n dun bandjie met die betekenisvolle naam:
Last Poems.
So'n natuurlike uiting en voortsetting van die eerste is dit dat
die twee maklik in een band saam kon gevat word, met die opskrif: A Shrop
shire Lad.
Die werk van Housman sal voortlewe. Sy invloed op die jong digters
is baie groot. Op 'n natuurlike wyse is dit een geword met die Engelse oorlewering van liriek. Tog is sy werk nie aan die publiek opgedring geword
nie. Sommige sal dit seker as 'n kompliment beskou; 'n diepe lofuiting aan die
volheid van klassieke geskrifte. Tog is dit ook 'n teken van slordigheid by lesers
wat kort kort deur nuwe publikasies aan 'n outeur herinner wil word. Sy
pessimisme, net soos by Hardy, bly onoorkomelik vir diegene wat in letter
kunde nietighede van 'n troostende leer soek. Nie elkeen word verkwik deur
Housman se „heldere maar bittere drank" nie, of glo daarin dat 'n kunswerk
sy bestaan self regverdig nie.

W

Ja, — die honderd kort versies is almal mymeringe oor die dood. Twee
wisselende stemminge heers: die dood is of die geweldenaar, dit eindig die
lewe se korte skoonheid; of dit is die verlosser van ellende. Vir Housman is
die lewe vol van mooiheid, maar nog meer van boosheid. Maar sy nugtere
filosofie verskil van die van sy tydgenote van '90 deurdat dit kragtig en fris
is. Dit laat hom ernstig genoeg om met die armsalige lot van die mens meegevoel te hê.
Niemand het soos A. E. Housman die groot elegiese algemeenhede met
'n sekerder kuns behandel nie, of met 'n groter heimwee. Nietemin bly sy stem
indiwidueel, enig en nasionaal. Hy word 'n Engelse Omar Khayyam genoem;
'n onjuiste verering, waarvan slegs die epitet van toepassing is. Sy gedigte
is vol van die geur en kleur van landelike Engeland, die buitelewe en die markstad. Hy roem die landelike mensheid as sy helde:
The lads in their hundreds
There's men from the barn
The lads for the girls and
And there with the rest are

to ladlors come in for the
and the forge and the mill
the lads for the liquor are
the lads who will never be

fair,
and the fold,
there,
old. —

Of plaaslike atlete in 'n droewe moment gesien, en met die rake juistheid van 'n puntdig weergegee:
And
Will
And
The

round that early laurelled head
flock to gaze the strengless dead
find unwithered on its curls
garland briefer than a girl's.

Of landelike verliefdes wat op 'n koppie rus, terwyl die kerkklokke in
die laagtes lui, of daardie stil en ernstige:
Lovers lying two and two,
Ask not whom they sleep beside,
And the bridegroom all night through
Never turns him to the bride.
Die antieke en stille bekoring van hierdie reels met hulle spontane soet
klanke ruis sag in die oor. — Of die oorlede vriend,—
Has woven a winter robe,
And made of earth and sea,
This overcoat forever,
And wears the turning globe.

Hierdie paar verse het ons alreeds 'n idee van sy tegniese vaardigheid
gegee; sy maat is so pakkend as De la Maxe's, so bevredigend is sy saamvattende eenheid en verskeidenheid as die van Bridges. Die geoefende leser
verneem saam met die hoofmaat 'n soort van ontwykende en geheimsinnige
begeleiding. Housman kan die balladevorm heel eenvoudig, of met 'n fiere
afgerondheid gebruik. Hierdie meevoerende samestelling word in die volgende
byna onomatopoëtiese verse gesien.
Niemand wat die klank van klokke op windvlae gedra gehoor het, kan
dit ooit vergeet nie:
He stood and heard the steeple
Sprinkle the quarters on the morning town.
One, two, three, four to market place and people
It tossed them down. —
Of in die statige, grootse uiting van die mooi vers wat begin:
Be still my soul, be still; the arms you bear are brittle —
Of in die verhewe maat:—
We'll to the woods no more,
The laurels all are cut,
The bowers are of bay
That once the muses wore.
Housman is nie alleen gelukkig in die keuse van maat nie, maar is
tegelykertyd erg spaarsaam in sy gebruik van byvoeglike naamwoorde. As.
hy wel 'n adjektief gebruik kan daarop gereken word en dit laat 'n mens dink.
Die gehegtheid aan wat juis is laat my dink aan 'n interessante teenstrydigheid
by Housman. Een van sy beste gedigte, On Wenlock Edge, stel die ou stad
Euricon voor en teken die verwantskap, tussen hom en die Romein van die
vroë tydperk:
Then, 't was before my time, the Roman
At yonder heaving hill would stare:
The blood that worms an English yeoman,
The thoughts that hurt him, they were there.

Hierdie verwantskap is goed deurvoel; ons voel dit ook in sy werk, met
sy meer stoisynse as oosterse deemoed.
Tog is daar iets in Housman wat die Romein seker nie sou kon ver
staan het nie. Sy klassieke reinheid kan egter nie 'n romantiese gevoel, 'n verlangste na die oneindigheid verberg nie.
I, a stranger and afraid
In a world I never made.
Somtyds is daar 'n peinsende droefheid:
Into my heart an air that kills,
From yon far country blows:
What are those blue remembered hills,
What spires, what farms are those?
That is the land of lost content,
I see it shining plain,
The happy highways where I went
And cannot come again.
Hy kan hom nie vryhou van tergende vertes nie.
Ons korte
lewe word in bande gele deur die oneindigheid. Ons het so 'n kort tydjie om
vir onsself en mekaar te leer ken:
Speak now and I will answer,
How shall I help you, say,
Ere to the wind's twelve quarters
I take my endless way?
Dit is die peinstaal wat die ou Romein miskien geken of nie geken
het nie. Hy kon miskien nie die gevoel in die gedig Sinner's Rue verstaan
het nie; ek laat dit in die geheel volg:
1 walked alone and thinking,
And faint the night-wind blew
And stirred on mounds at crossways
The flower of sinner's rue.

Where the roads part they bury
Him that his own hand slays,
And so the weed of sorrow
Springs at the four cross ways.
By night 1 plucked it hueless,
When morning broke 't was blue:
Blue at my breast I fastened
The flower of sinner's rue.
It seemed a herb of healing,
A balsam and a sign,
Flower of a heart whose trouble
Must have been worse than mine.
Dead clay that did me kindness,
It can do none to you,
But only wear for breast-knot
The flower of sinner's rue.
Die gevoel het die ou Romein wellig nie verstaan nie; maar hy is altyd
daar, soms net in die agtergrond. Dit is hy wat aan die lieriese vers, nieteenstaande hulle Engelse teerheid en lentestemming, hierdie onmiskenbare gestrengheid gee. Dit is hy wat miskien die digter se pen verby die byvoeglike
naamwoorde reguit na die selfstandige naamwoorde en werkwoorde gestuur
het. Housman se uitkyk is eg digterlik. Sy fantasie bevat iets demonies,
tog beheers hy hom altyd.
'n Kort artiekel oor hierdie digter te skrywe dwing tot sy selfbeheersing
en Iaat dieselfde pyn na: baie is ongesê, wat so graag gesê wou word.
/?.
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Gysbert Japicx.
'n Friese digter in die sewentiende eeu.
RISIA non cantat" het Tacitus van die Friese gesê. „Frisia nimium
cantat" (Friesland sing te veel) beweer 'n hedendaagse geskiedskrywer. Die laaste uitspraak beoog nie om aan die vrolikheid op
die Friese volksfeeste afbreuk te doen nie, maar wil 'n kritiek wees op die
oorproduksie van veelal middelmatige verse in die Friese taal. Hierdie oorproduksie is die keersyde van 'n verbasend kragtige bewuswording van eie
volksaard, wat die jongfriese beweging genoem word. Dit het sy sentrum in
die Hollandse provinsie Friesland, waar ongeveer 200,000 mense Fries praat,
en dit vind 'n sterk weerklank sowel in die Friese streke van Noord-Wes-Duitsland as in die orals verspreide Friese kolonies, die diaspora.
Elkeen wat Friesland en die Friese ken, weet dat hulle 'n uitgesproke
karakter besit, dié van 'n uitgesproke, eg Germaanse ras. Hulle opregtheid
kan maklik ontaard in koppigheid en stugheid, hulle vaderlandsliefde in prowinsialisme, hulle indiwidualiteitsbesef in anargie. Daar heers 'n suiwer demokratiese gees, feitlik aristokraties in aanleg, en die grootste sosiaal-demokraat
van Nederland, Pieter Jelles Troelstra, is tewens die mees populêre digter in
die Friese taal. Ons is te dikwels gewoon om aan die idee sosialisme te verbind 'n sekere materialistiese wêreldbeskouing. Die Friese is aarts-demokrate, maar by hulle spruit hierdie oortuiging uit die hart, nie uit die brein nie,
al is hulle nugter genoeg om nie bloot lugkastele te bou nie.
Die Friese beweging is dan ook 'n gemeenskapsbeweging. Die kunsuitinge moet vanuit hierdie gesigspunt beoordeel word. Die grondslag is nie
soseer die behoefte aan kuns nie as wel die behoefte om sig te uit in die
moedertaal. Natuurlik ontbreek nie die groep jong krietisie, wat fel uitvaar
teen die „middelmatigheid" nie. Hulle word gewaardeer as 'n soort van
teénwig teen die al te maklike lof wat elke rymelaar ten deel val. Hierdie
voorliefde vir die vesdrukte moedertaal, die taal van die hart, verklaar die geestesgesteldheid dat die Fries vir een Friese versie die hele
Nederlandse letterkunde graag wil ruil.
Ons weet dat hierdie gebrek aan krietiese houding vir 'n taalbeweging
eintlik die natuurlike staat van sake is.
Selfs geskoolde taalgeleerdes, soos Buitenrust Hettema, se werk vertoon
die eienaardige mengeling van wetenskap en patriotisme, nie altyd tot voordeel van die eerste nie.
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Die mees tiepiese figuur in die neëntiende eeu is wel Waling Dykstra
(1821—1914), Waling — om genoemd, bakker in Holwerd, digter ook, die
hoof-medewerker van die groot Friese woordeboek in vier dele, 'n baie bruikbare werk. Sy onuitputlike idealisme het hom byna honderd boekdele vol
laat skryf, voordragte, sketse, vertellings, liederbundels, blyspele, 'n roman.
Die groot waarde daarvan lê in die skat van gegewens oor die Friese volkslewe van vandag en vroeër tye.
Die studie van die Friese taal en letterkunde het omstreeks 1800 begint
en gedurende die neëntiende eeu heelwat opgelewer.
üysbert Japicx se werk was die vernaamste bron vir studie en 'n volledige uitgaaf van sy werke het met 'n woordeboek van die hand van Dr. E.
Epkema verskyn in 1821—1824.
Hierdie uitgaaf gee die stoot o. a. aan die lewenswerk van J. H.
Halbertsma, wie se monument in die stille en mees Friese dorpie Grouw opgerig is. Wanneer 'n mens daardie skilderagtige plekkie aan die meer deurwandel, die water hoor klop teen die oewers en die riete hoor ruis, dan besef
jy hoe die liefde vir die heitelan (vaderland) die Friese nêrens verlaat nie.
Hoewel die land taamlik arm is aan natuurskoon, vermooi die heimwee dit tot
die pragtigste land op aarde.
*
*
*
Kort gelede het daar 'n mooi uitgevoerde boekdeel oor Gysbert Japicx
verskyn van die hand van Dr. J. Haantjes, lektor vir Nederlands aan die Uniwersiteit van Londen. En ook van hierdie boek moet ons sê dat dit die
mengeling vertoon van wetenskaplikheid en 'n sekere breedsprakigheid wat die
onderwerp nie altoos regvêrdig nie. Klaarblyklik is dit geskrywe vir Friese in
die eerste plek, want die talryke en breë aanhalings, vir die groot Hollandse
publiek vrywel onverstaanbaar, word nie vertaal nie.
Die skrywer sê dat Gysbert Japicx se persoonlikheid wel soveel merkwaardigs besit, dat vir hom 'n eie plek in die geskiedenis van sy tyd ingeruim
mag word, dat hy ook vir ons tyd nog nie heeltemal sonder belang mag heet
nie. Dit is beskeie uftgedruk, té beskeie wellig, want anders sou die uitgaaf
van hierdie boek 'n bietjie oorbodig wees.
Die persoonlikheid van Gysbert Japicx karakteriseer Dr. Haantjes
ongeveer as volg. Die twee pole wat Gysbert se lewe beheers, lê ver uitmekaar.
Ons vind by hom 'n sterk werklikheidsin, wat hom tot aan
die end van sy lewe bygebly het. Maar ook vind ons by hom 'n sterk verlange
na die hemelse saligheid, wat in sy later lewe aldeur hewiger word, maar wat
blykens sy didaktiese gedigte ook in sy vroeër lewe reeds aanwesig gewees
het. 'n Volkome aanvaarding van hierdie wereld dus en ook 'n volkome loswees van al die aardse dinge.
En tog is sy lewe 'n eenheid gewees.

By Brederoo val ons ook dieselfde twee pole op; temidde van sy uitgelate lewensvreugde word die begaafde digter soms plotseling stil en vroom.
Maar by hom en ander sewentiende-eeuers was die teenstelling tussen die twee
pole 'n konflik, wat ontwyk of anders eensydig opgelos word. Die ander het
nie die harmonie bereik wat Gysbert se lewe en persoonlikheid gekenmerk het
nie. Daarom was hy nie alleen 'n begenadigde digter nie, maar ook een van
die mees universele mense van sy tyd.
Hoewel hy dus 'n „minske fen
utersten" was, het daar nie 'n kloof bestaan tussen die uiterstes nie, maar wel
'n spanning.
Op 'n fyngevoelige manier weet Dr. Haantjes ons die spanning te laat
voel, ons te wys hoe dit sig vertoon in sy gedigte. Veral belangrik is die trek,
dat die digter homself steeds verberg agter deur homself geskape figure,
'n neiging dus om sy eie wese op'n beskeie manier te versluier, te omhul met
'n onpersoonlike vorm. Sy sinspreuk „sljuecht in rjuecht", eenvoudig en opreg, is vandag die geliefde karakteristiek wat die Friese op hulself toepas.
Die invloede wat ander digters op hom uitgeoefen het, is dan ook nie
groot nie; oppervlakkig was dié van Hooft, ook dié van Starter, dieper dié
van Roemer Visscher.
Gysbert was 'n digter wat baie sorg bestee het aan die uiteindelike
vorm van sy werk. Dit pleit vir hom, ook Vondel het dit gedoen. Ondanks die
groot aantal verbeteringe in sy stukke het hy steeds 'n lewendige aksie daarin
bewaar.
Een gedig gee ons hier in sy oorspronklike vorm:
Myn hert dat trillet my, it iz nin róy!
Myn ljeafste Wobbelke,
myn swietste Wobbelke,
Myn wirdste Wobbelke,
Het biste moy!
Ick fiel om 't kreauweljen, ljeaf, het my dert,
Myn gouden Ingelke,
myn gouden Ingelke,
myn gouden Ingelke,
Du biste' yn 't hert.
O! 't hert ontfljuecht my beyd' myn eagen trog.
Ja 't rint uwt my ijn dy,
ft tjocht uwt my ijn dy,
it ljeapt uwt my ijn dy,
Az ick dy sjog!
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Ick kin naet wezze fen dy, swiete Djier,
Aef ick mot stearre ljeaf,
aef ick mot stearre ljeaf,
aef ick mot stearre ljeaf,
Dat 's inckel wier.

Help Ljeafste' 6 litste my ijn doeken qued,
Paetke my swiete Tuwt,
paetke my swiete Tuwt,
paetke my swiete Tuwt,
Aef ick bin dea.

Die volgende is 'n letterlike vertaling daarvan:
My hart tril in my, dis verskriklik erg!
My liefste Wobbelke,
my soetste Wobbelke,
my wêrdste Wobbelke,
Wat is jy mooi!

Ek het begin bang nadink, lief, wat my deer,
My goue engeltjie,
my goue engeltjie,
my goue engeltjie,
jy is in die hart.

O! die hart ontvlug my deur altwee my oë'.
Ja, dit stroom uit my in jou,
dit trek uit my in jou,
dit spring uit my in jou,
As ek jou sien.

Ek kan nie van jou weg wees, soete lief,
üf ek moet sterwe, lief,
of ek moet sterwe, lief,
of ek moet sterwe, lief,
Dis die suiwere waarheid.
67

Help liefste, o laat jy my in so'n groot ramp,
Kus my, soet mond,
kus my, soet mond,
kus my, soet mond,
Of ek is dood.
Die gedig is bewaar in die digter se eie handskrif, met die verbeterings
wat hy daarin aangebring het. Dr. Haantjes karakteriseer dit kort: „Mooi
is dit vers door zijn open klank, die harmonies samenstemt met zijn beweging.
De minnaar loopt hier te zingen. En hij zingt uit de volheid van zijn hart."
As 'n mens die Friese en hulle mees geliefde digter uit die ou tyd van
meer naby wil leer ken, is Dr. Haantjes met sy boek daarvoor 'n goeie gids,
bedagsaam en verstandig, nie sonder fyn gevoel nie, dikwels 'n bietjie stadig,
maar sljuecht en rjuecht soos die Friese self.
A. C. BOUMAN.

GREGUIRE

nUO~ZAATER:

Gr egoire Boonzaier.

IT was in 1920, dat Peter Wenning, terwyl hy 'n tekening van Gregoire
Boonzaier, — toe nog maar 'n ou seuntjie van tien jaar, — opneem,
uitgeroep het: „Let op wat ek vir julle sê, hy gaan ons almal nog
klop!" Dit was 'n noukeurige potlood-tekening van een van daardie wonderaltyd oortuig geword
lik-kunstig gesnyde
„netsukes", wat sy
het — deur instink
vader met so'n onen nie deur die vereindige
geduld en
stand nie — van die
toewyding versamei.
groot belangrikheid
Miskien was dit 'n
van seleksie, wat so'n
tekening van 'n groep
kenmerk is van Japarondlêende jong honnese kunstenaars se
de in ivoor of 'n wolf
werk.
wat aan 'n been kou
Hy het nie alleen
of 'n bondel maskers;
gedurende
hierdie
en dit lyk vir my of
periode daardie noudit van Japan se kuns
keurige tekeninge van
is, dat Gregoire sy
reedsgenoemde klein
inspirasie kry.
Dit
meesterstukke
van
skyn of die seun, wat
i
r
kunsvaardigheid
—
toe reeds uitdrukking
selde groter as 'n apgesoek het, selfs op
pelkoos — gemaak
daardie
jeugdige
nie; hy het ook met
leeftyd eens en vir
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die strengste nougesetheid die kleuredrukke van Hokusai gekopieer, waarin die
kuns van seleksie en die groot gawe van juiste waarneming — ook so karakteristiek van alle Japanese kuns — tot byna toweragtige volmaakheid gevoer is.
Gregoire was skaars ses jaar oud toe hy al prente van gevegte geteken
het. Elke geïllustreerde blad wat hy te sien gekry het was vol fotos (dikwels
genoeg somar nagemaak) van skermutselinge en slagvelde; en hoewel hy
hulle nooit gekopieer het nie, het hulle hom voorsien van idee vir tallose naïewe
tekeninge van soldate op mars, in stormpas en in doodstryd. As ek in verband met hierdie tekeninge die woord naïef gebruik, bedoel ek nie die gekunstelde nabootsing van kinderlikheid, wat vandag deur so baie kunstenaars

voorgewend word nie. Hierdie tekeninge deur 'n kind was werklik kinderlik
maar het alreeds daardie gevoel vir komposisie vertoon, wat een van Gregoire
se karakteristieke is. Daar het ook 'n tyd gekom waarin hy gekleurde tekeninge
van skepe gemaak het; maar die invloed wat die kragtigste meegewerk het tot
die ontwaking van die seun se sluimerende estetiese gevoelens, was die aankoms in Newlands van Peter Wenning in die Winter van 1920. Want die
innemende persoonlikheid van daardie tingerige man, met sy brandende oë,
— daardie man wie se gedagtes maar voortdurend besig was met die dinge
wat kuns betref — het 'n kragtige, sy dit dan 'n heeltemal onwillekeurige,
invloed uitgeoefen.
Dan was daar ook die gesprekke, sonder end, oor kuns tussen Wenning
en die seun se vader, waarby Gregoire dikwels moet toegeluister het, en
waardeur hy seker aangevuur geword is, al het hy hulle nie verstaan nie.
In die winter van 1923, toe hy net veertien sou word, het Kottier, wat
van die begin af groot belang in die seun se estetiese ontwikkeling gestel het,
hom 'n olieverfdoos gegee; maar hy het nie eintlik begerig gelyk om dit te
gebruik nie, want eers in die lente van daardie jaar het hy sy eerste skets in
olieverf gemaak — 'n gesig by Fernwood. Dit het geen opmerklike talent geopenbaar nie, maar sy twede — 'n woud-gesig — het groot vooruitgang getoon.
Toe, heeltemal op die laaste dag van die jaar, het hy 'n stillewe geskilder van 'n geel blom in 'n blou-en-wit vaas. Dit het die aandag getiek
van Mnr. Brandon Davis, wat ingenome verklaar het, dat nie een van ons
ander skilders so'n skildery kon gelewer het nie, terwyl Kottier selfs opgewerp
het, dat dit „te ryp" was. Dit skyn, of die lof van so'n welbekende kunskenner
as Mnr. Davis, die vuur by die wagtende brandstof gebring het, want van
nou af begin die vlam van Gregoire se talent gestadig te brand en van die
jaar 1924 het hy ernstig en geesdriftig begin skilder.
Dit sal opgemerk word, dat Gregoire geen skilderles gehad het, en ook
geen kunsskool besoek het nie. Die Natuur was sy enigste leermeester. Hy was
dit heeltemal in die begin en is dit nog; en Gregoire gehoorsam hom trou.
Hy het geen beter leermeester nodig nie.
Is alle kunsskool-onderrig dan „uit die Bose"? Dit hang daarvan af.
Die leerling met namaaktalent sal tot op sekere hoogte baat vind deur langs
konwensionele lyne sy kuns te leer. Hy sal die gesegde ter harte neem: „Leer
eers jou ambag en maak dan soos jy lus kry"; maar in meeste — in ver-weg
die meeste — gevalle, sal hy, na sy drie of vier jaar aan die kunsskool, glad
nie in staat wees of self „lus te kry" nie en hy sal voortgaan met herhaal wat
hy geleer het, sonder ooit iets egs uit sy eie siel te sê!
Die leerling met skeppende talent daarenteen staan in die kans om
alles te verloor deur die konwensionele kyk van 'n skool in hom op te neem.
In 'n verhandeling oor Kuns-onderrig skryf George Moore:

„Vir dies wat daaroor dink om kuns as beroep te kies, is dit voldoende
om te weet dat die een onherstelbare kwaad 'n slegte voorbereidende opleiding
is. Wees daar oortuig van, dat jy, na vyf jaar aan 'n sekere beroemde kunsskool in Parys, nie 'n groot skilder kan word nie. Wees daar oortuig van, dat,
na vyf jaar aan 'n sekere beroemde kunsskool in Londen, jy selfs nooit 'n
skilder kan word nie."
Dit is nie bekend hoe die groot Hollandse en Vlaamse meesters hulle
wonderbare onderrig ontvang het nie. Ons weet nie hoe hulle geleer het, en
ook nie hoe hulle geskilder het nie. Het Ruysdael direk van die Natuur of
van tekeninge geskilder? Paul Potter het sy ambag in die veld, in eensame
gemeenskap met die Natuur, geleer. Crome was 'n huis-skilder, wat die kuns
om van die Natuur te skilder, beoefer het na sy dagwerk geëindig was; tog
het hy 'n tegniese volmaaktheid bereik, wat deur geen ander skilder ooit oortref is nie. Morland het ook homself geleer. Hy het in die plattelands-herberge
geskilder, dikwels kos en losies met 'n skildery betaal, en ons kannie glo, dat
hy 'n beter skilder sou gewees het as hy drie of vier jaar op 'n kunsskool
deurgebring het nie. Manet is verag en bespot deur die studente van die
„Beaux Arts".
Hy en Whistler, en Degas, en Courbei en Corot het almal
huileself geleer. Maar waarom die lys uitgebrei? Daar is geen end aan nie en
dit wemel van die name van skilders wat „iets te sê" gehad het.
Voor ek van hierdie onderrig-vraagstuk afstap, wil ek tog 'n verhaal
meedeel omtrent Renoir, wie se skilderstukke nou gretig deur kunskenners opgekoop word, maar wat gedurende sy lewe partymaal genoodsaak was om
'n skildery vir 'n wors of 'n brood te verruil. Na hy twintig jaar met homself
en met armoede geworstel het, het dit hom geluk om 'n kuns te ontwikkel so
skoon as wat dit nuut was en hier en daar het sy werk 'n koper aangelok.
Toe hy dan 'n bietjie geld bymekaar gekry het, is hy Venesië-toe — hy het
gegaan om Tintoretto te bestudeer. Die grootsheid van hierdie meester het
hom oortuig van sy eie onbeduidendheid. Hy het bewus geword van die
feit, dat hy nie soos Tintoretto kon teken nie; en toe hy na Parys teruggekeer
het, was die besluit by hom vas om homself aan twee jaar harde studie in 'n
kunsskool te onderwerp. Twee jaar lank het hy hard gewerk in die klas waar
na die lewe geteken en geskilder word; sewe en selfs tien uur per dag was hy
daar besig; en in dié twee jaar het hy elke spoor van die bekoorhke en heerlike
kuns wat hom twintig jaar geneem het om op te bou, totaal vernietig!
Die Natuur is en was Gregoire se leermeester; en hy is veeleisend.
Gregoire het nog nooit 'n landskap of 'n seegesig binnenshuis geskilder nie.
Alles wat in verf op die doek kom, word „en plein air" uitgevoer met die
tafereel voor hom; en dit is die rede, dat daar so'n frisheid in al sy werk is,
— daardie verskeidenheid van harmoniese nuanses. Hy gebruik geen konwensionele kleur om eenheid en harmonie te verkry nie. Hy bereik dit sonder

waarheid op te offer aan enige vals-mooi metode of kort-paadjie. Nie dat hy
die Natuur kopieer nie; maar hy neem dit waar. En hoe neem hy dit nie
waar nie! Om weer George Moore aan te haal: "Ons Westerse mense het
dit voldoende geag om die Natuur te kopieer, maar die Japanese het geweot,
dat dit beter was om die Natuur waar te neem." Dis vir my aangenaam om
te dink, dat die kuns van Japan Gregoire geleer het om die Natur te beskou
as 'n skatkamer van skone omtrekke en pragtige kleure, waaruit hy dié kan
kies, wat sal komblneer om sulke heerlike ontwerpe te vorm as deur sy kuns
vir ons bewaar sal bly.
Die waarheid en egheid van die seun se werk is buitengewoon en nie
te ontken nie; maar hy kopieer nie wat hy in 'n landskap sien nie. Hy vertolk, hy dui aan. Dit is hierdie aanduiding van 'n tafereel: 'n kaal boom,
'n huisie of 'n bos blomme, wat aan die werk van hierdie pure jongeling so'n
verrassende aansien van rypheid gee; want per slot van rekening is die uiteindelike vervulling van die skilder se kuns meer aanduiding as weergawe. Om
kunstenaar te wees, moet 'n skilder ook digter wees — hy moet her-skep.
Gregoire vertolk die Natuur in al sy stemminge. Hy tart sy windvlae,
sy brandende son, sy reënbuie — inderdaad, dit lyk of hy meeste van hom hou
in sy grys stemminge — en hy staan heel dag in alle wind en weer by sy
skildersesel of sit op sy kampstoel. Hy hou besonder daarvan om die Winter
van die Kaapse Skiereiland te skilder: die kaal akkerbome, die sober, grys tinte
wat' deur silwer opgaan in sagte blou en helgroen, dan verander in vervaende
en pêrelrige grys. Al die landskappe hier weergegee, is gesigte wat verlede
Winter te Newlands geskilder is. Wynberg, Kommetjie en Newlands is die
plekke waar hy meer as elders sy onderwerpe soek. Net eenmaal het hy die
Skiereiland versaak: toe hy sy vader en my vergesél het na Kuilsrivier, waar
hy die braak-lêende lande geskilder het — warm en met bleek, geel-bloeiseldraende onkruid besprinkel —, uitgestrek aan weerskante van die skroeiendstowwerige pad, wat die oog lei na die dorp se eerste rooidak huis en sy
slank kerktoring.
Gregoire vermy die grandiose.
Hy gee die voorkeur aan die eenvoudige „intieme" taferele van die buiteplekke, aan gesigte van bergreekse by
sonsondergang; hy gee die voorkeur daaraan om 'n hut te skilder, waarvan die
grasdak, met groen onkruid begroei, na 'n reënbui soos fluweel glans, liewer
as een van die deftige woonhuise, wie se wit mure met goue ligte skitter tussen
die pérs skaduwees van hulle omringende akkerbome. Hy gebruik sy penseel
om uitdrukking te gee aan sy eie spesiale gevoel vir skoonheid; want skoonheid is orals. Dinge, wat uit huileself lelik is, word mooi deur 'n toeval van
lig; en 'n winter-sonnestraal na reën of die pérs skaduwee van 'n donkerwolk,
sal skoonheid skep in die laagste en leukste agterbuurt. In dit, sy spesiale
gevoel vir skoonheid, is Gregoire 'n afstammeling van sy Hollandse voorouers,

want dit was die skilders van Holland wat eerste ontdek het, dat deur middel
van die poëtiserende hulp van lig en skaduwee die mees-alledaagse voorwerp
skoonheid verkry; en hierin, maar ook net in hierdie gevoel vir die skoonheid
van die alledaagse, is daar verwantskap tussen die kuns van Peter Wenning
en van jong Boonzaier.
Die skilderstuk wat hy „Arm Mense" genoem het, illustreer hierdie
spesiale gevoel vir skoonheid wat aan Gregoire eie is. Daar is orals mooi
kleure; grys en groen en sag-bruin, en 'n pragtige rooi in 'n vrou se rok gee
aan die geheel juis daardie trek, wat 'n gewone tafereel verhef tot 'n voorwerp
van skoonheid.
Dit is in sy skilderye van stillewe, dat Gregoire die vrye loop gee aan
sy liefde vir ryk en gloedvolle kleure; maar ook hier, nieteenstaande hulle geglinster en geskitter, is harmonie altyd aanwesig.
Die stillewe, hier weergegee, is die mees-deurwrogte wat hy nog geskilder het; miskien sy beste, en dit is sy laaste. Die kleure van die voorwerpe is so versag, dat hulle heerlik harmonieer met die agtergrond, bestaande
uit 'n ou, verblykte Sjinese behangsel.
Maar dit baat weinig om van kleure te praat. Om van die heerlike
grys tinte van die renerige lug en die grys-groenes van die deursopte borne in
,,'n Nat Dag" te praat, kan geen idee wek van die teer, weemoedige „Stimmung"
van die pragtige skildery nie, waarin dit lyk of die yl-verspreide blare op die
swart takke tril onder die sag-vallende reëndruppels. Om van silwer en
liggroen te gewaag, help ook nie die skoonheid uit te druk van „Gesig van
uit Newlands Laan" nie, waarin die pragtige boog van die twee akkerbome
die gevoel vir ontwerp so aangenaam bevredig.
Die verskeidenheid van Gregoire se onderwerpe en die verskillends
maniere waarop hy hulle behandel, verleen 'n besondere bekoorlikheid by die
aanskouing van sy werk. Hier in Windhoek, vanwaar ek skrywe, is sowat 'n
twintigtal van sy skilderstukke. Daaronder is sulke onderwerpe soos 'n skaal
met blou pruime, 'n vuurtoring wat deur 'n silwerige mis blink, 'n ry grasdak
huisies onder hoë bome verskole, 'n oop plek in 'n bos in die herfs, 'n ruïne by
Kirstenbosch, 'n koeistal by Kommetjie, 'n tamaai bloekomboom in die helheid
van 'n Februarie-dag by Tokai; en elkeen het sy persoonlikheid, elkeen het 'n
kenmerkende kleure-skema. Die grondtoon wat almal gemeen het, is egter
opregheid.
Gregoire Boonzaier is twintig jaar oud. Wat sal hy ons nog gee in
die volgende twintig jaar!
BRANDER.

Jan Van Zyl oor die Toestand van Musiek in
Suid-Afrika.
K stem heeltemal met Dr. Malan saam, dat Suid-Afrika, om die smaak
vir musiek aan te wakker, 'n eie Volkslied moet hê. Dit is noodsaaklik vir 'n jong nasie en die ontwikkeling van 'n kuituur. Die blote feit
van 'n populêre Volkslied te besit, sou ons mense aanmoedig om te sing,
hulle trots maak op hulle afkoms en ons in staat stel op een hoogte te staan met
ander nasies. Daar is tog seker geen beter middel vir 'n nasie om homself uit
te druk as die liedere van sy geboorteland nie. Die karakter van 'n volk
blyk gewoonlik uit sy liedere. Ongelukkig het die musikale aanleg van
Afrikaners nie die aanmoediging ontvang om ons so ver te bring, dat ons op
belangrike Komposiesies kan spog nie. Dit is natuurlik te wyte aan die
worstelinge van ons volk in die verlede en 'n sekere mate van onderdrukking
en gebrek aan erkenning wat ons as nasie toegekom het. Maar noudat ons
goeie reg op 'n eie Nasionaliteit erken is (as gevolg van ons leiers se onverslapte volharding) het die tyd aangebreek om ons musikale talent te ontwikkel. Ek is daarvan oortuig, dat die Afrikaners die siel vir musiek het, en
die gebrek aan waardering by ons mense is alleen die gevolg van onvoldoende
ontwikkeling van hierdie kant van Kuns. Maar dit moet nie halfhartig aangepak word nie. Bowenal moet Afrikaners hulle eie mense ondersteun met
veel groter geesdrif as totnogtoe die geval was.
Kan daar vir iemand, wat die jarelange worsteling deurgemaak het,
uie teleurstellings, sielesmart, en dikwels gebrek aan geldelike ondersteuning
ondergaan het — as ook die ontmoediging voortvloeiend uit nasionaliteitsvooroordeel en talryke ander hinderpale te bowe moes kom eer hy erkenning
verkry het — kan daar vir so iemand groter teleurstelling wees as gebrek aan
ondersteuning van sy eie landgenote te ondervind? Dit is nie alleen jou landgenoot in die steek laat nie, maar dit verkleineer hom in die oë van dies wat
smalend elke beweging van hom gadeslaan.
Op die oomblik is die lied in Afrikaans nog in sy kinderjare en ten
einde hierdie kant van ons kuituur te vestig moet ons veg, en hard veg.
Anders sal dit wegsink en vir goed verdwyn. As dit gebeur, sou dit 'n
treurige neerlaag vir ons saak wees.
Ons het vandag Grammafoon-plate van ernstige Afrikaanse liedere,
maar dit spyt my om te moet sê, dat die verkoop van hierdie beter-klas plate
uiters swak is. Die plate wat beste verkoop is die slegste soort musiek —
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en dit stel ons in 'n bespotlike lig. Ek het bewys hiervoor. Net 'n paar
dae gelede het 'n sekere heer, wat een van die grootste firma's van Musiekhandelaars in hierdie land verteenwoordig, dit nog as sy opienie uitgespreek,
dat die Hollandse Suid-Afrikaner nie goeie musiek wil hê nie en dat hy voornemens was aan „His Master's Voice Maatskappy" te skryf om nie verder
Afrikaanse plate van ernstige aard te maak nie. Hy het hom daarop beroem, dat hy altyd die oortuiging gehad het, dat dit vergeefse moeite was om
ernstige musiek vir die Hollandse Afrikaners te wil verskaf.
Kan ons hom dit k'walik neem? Seer seker nie. Op stuk van sake
het hy tog die onkostes gemaak om groot hoeveelhede Afrikaanse plate te
bestel in die hoop, dat daar aanvraag voor sou wees, maar hy het teleurgestel
uitgekom. Van een ding kan ek Afrikaners egter verseker: as die Grammofoon-Maatskappy ophou Afrikaanse plate te maak, sal ons nooit weer belangstelling by hulle wek nie. Ek kan sonder vrees vir teenspraak sê, dat ek
grootliks verantwoordelik is vir die maak van plate met ernstige Afrikaanse
liedere en die oorreding van H. M. V. om dit te doen. Toe hulle my die eerste
keer genader het, was dit met die versoek dat ek die populêre lied van humoristiese gehalte vir plate sou bydra — met andere woorde, iets van dieselfde
aard as wat die kleurling-volk sing. My antwoord was dat ons 'n poging
moes maak met die beter-klas lied, daar — soos ek te kenne gegee het —
die Afrikaners wou opgehef word in kuns en nie ondergehou nie. Verder, dat
hulle intelligente mense is en na verbetering streef. Die gevolg was, dat hulle
toegestem het en nog gewillig is om hulle uiterste bes vir ons te doen, maar,
tensy daar goeie ondersteuning van ons kant is, sal hulle, vrees ek, hulle vertroue verloor. In daardie geval sou Afrikaanse liedere 'n gevoelige klap kry.
Ek, persoonlik, is van mening, dat die skole huileself moet interesseer in hierdie Afrikaanse plate en die bestes moet uitkies vir opvoedkundige doeleindes.
Ons volk moet die belangrikheid van hierdie plate leer insien:— hulle is in
Afrikaans, die kunstenaars is Afrikaners en Suid-Afrika moet hulle ondersteun.

AAN ELEKTRA,
Woorde:

(naar Herrick.)

H . J. R. v. B r u g g e n .

Musiek:
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Aan Elektra.

Ek durf geen soen te smeek,
Geen glimlag durf ek vra —
Opdat my hart nie breek
Van weelde wat ek dra.
Ek durf nie meer te doen
Vra ek, my lief, te veel?
Dan net die windjies soen
Wat met jou lippe speel.

Nuwe Boeke.

Alle nuwe boeke deur die Redaksie, Bus 1266, Pretoria,
ontvang, word hier aangekondig.
'n Latere bespreking van
die aangekondigde boeke is nie uitgesluit nie.
Brain, Charles K., M.A., D.SC. (Secretary for Agriculture, Salisbury, Southern Rho
desia. Formerly Entomologist, Union of South Africa, Professor of Ento
mology, Stellenbosch Univ., etc.): Insect Pests and their control in South
Africa. Published by Die Nasionale Pers Beperk, Keerom Str., Cape Town.
Engelbrecht, Prof. Dr. S. P., Hoof-Redakteur: Almanak vir die Nederduitsch Hervormde
Kerk van Afrika, 1930. Uitgegee vanwege die Algemene Vergadering van
die Nederduitsch Hervormde Kerk. 24e jaar. Komm. van Redaksie: Ds.
G. E. Alers; Ds. Jac. van Belkum; Ds. L. E. Brandt; Ds. J. G. M. Dreyer; Prof.
Dr. S. P. Engelbrecht; Prof. Dr. J. H. Greyvenstein; Ds. H. P. Wolmarans.
Gemser, Dr. B.: De Spreuken van Salomo.
N. V. Groningen-Den Haag, 1929.

J. B. Wolters' Uitgevers-Maat.-kappy

Linde, Marie: Die Goue Roos en Ander Verhale.
Stellenbosch en Bloemfontein, 1929.

Nasionale Pers, Beperk, Kaapstad,

Malherbe, Dr. F. E. J.: Die Kort-Verhaal as Kunsvorm.
Kaapstad, 1929.
Moerdyk, Sylva: Daardie Drietal. Tekeninge deur „Sarie''.
Pers, Beperk, Kaapstad.

Nasionale Pers Beperk,
Uitgewe.s: Nasionale

Van Niekerk, J. C. B. (Skrywer van slagoffers): Van Riet van Rietfontein. Moderne
Drama in Drie Bedrywe.

Uitgewers: J. L. van Schaik, Bepk., Pretoria.

Van Zijl, G.: Weet Jij dit? Eenvoudige Feite uit die Natuurkunde. Met Tekeninge.
Nasionale Pers, Beperk, Kaapstad, Stellenbosch en Bloemfontein, 1929.
Deutsche Biicher für die süd-afrikanische Jugend. Herausgegeben von Dr. M. L. du
Toit. Bd. I. „Frau Sorge". J. H. de Bussy, Pretoria, 1930. 6/6.
Eden, F., Dis maar 'n meisie. In Afrikaans bewerk deur Ds. P. J. Viljoen met
prente. H. A. U. M. v/h. J. Dusseau & Ko., Kaapstad, 1929. 2/6.
Meiring, Dr. J. G., Pestalozzi. Sy lewe en werk en 'n vertaling van die Swanesang.
J. H. de Bussy, Pretoria, 1930. 9/-.
Ivans, As die tomahawk dreig.
Pretoria. 1930. 3/9.

In Afrikaans oorgesit deur J. Es.

J. H. de Bussy,

Dekker, Dr. G., A. C. W. Staring, Bloemlesing.
Met 'n inleiding en aantekeninge.
Deel I, Serie „Uit die Dietse Boord". J. H. de Bussy, Pretoria. 3/9.
Lombard, J. A., en Steyn, D. P., Handel vir Suid-Afrikaanse Studente.
de Bussy, Pretoria, 1930. 6/6.

Deel I. J. H.

BOEKE UIT HOLLAND.
Heyting, August: Het Rondeel. De Roos der Lyriek.
Luctor et Emergo, Den Haag. 1929.

N. V. Elektrische Drukkerij.

Joesken, H. C : Het Zonnefluitje. Een Boek van Humor.
Hahn, Jr., Amsterdam. S. L. van Looy. 1926.

Met Teekeningen van Alb.

Schepers, J. B.: Bragi, Boek 1, 2, 3; Amsterdam, S. L. van Looy.
Van de Graft, Dr. C. Catharina: Verzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tyd.
Verzameld en toegelicht door W. L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, Rot
terdam. P2,25 ingenaaid, F3,25 gebonden.
Van Looy, Jac: Jaap. Amsterdam, S. L. van Looy, MCMXXIII.
Van Looy, Jac: Jaapje, Zevende druk.

A. W. Sijthoffs Uitgeversmij, Leiden.

Vorstman-Ten Have, Amy: Met Leege Handen.
schappij. Leiden.

A. W. Sijthoffs

Uitgeversmaat

Zernike, Elisabeth: Een Vrouw Als Zij.
A. W. Sijthoffs Uitgeversmaatschappij,
Leiden. MCMXX.
Zernike, Elisabeth: Het Schamele Deel. Tweede Druk. A. W. Sijthoffs Uitgewersmaatschappij, Leiden. MCMXXIII.
Zernike, Elisabeth: Kinderspel.
A. W. Sijthoffs Uitgeversmaatschappij, Leiden.
MCMXXI.

L^XAK'STGARAGE I
voorheen : Hupp Garage.

j

Agenten voor :

I

Hudson en Essex Motorkarren

i

Grote Sortering Motoronderdelen in Voorraad.

|

Banden, Petrol en Olie.

j

Wy spesialiseren
in
REPARATIEWERK.

I
f
I

DUCO SCHILDEREN,
Bekleden en
Vulkaniseren.

|
!
!

BILLIKE PRIJZEN.

j

DAG- EN NACHTDIENST.

\

STALLING VOOR 100 KARREN.

Bus 694.

|

Foon 765.

BRAAK'S GARAGE

j

GERARD H. BRAAK.

j

236—240, Pretoriusstraat,

PRETORIA.

j

ROYAL MOTORS
Agente vir

Rolls-Royce, Austin en Nash Motorkarren.
Reparatie werk, schilderen, bekleding.

GERARD
Foon 832.

H.

BRAAK

290, St. Andries Straat, PRETORIA.

Bus 694.

j Uniwersiteit van die Witwatersrand,
JOHANNESBURG.
Studente word opgelei vir grade en diplomas in die volgende fakulteite:—
LETTERE (Musiek en Bantoelogie

i

TEGNIESE WETENSKAPPE

inbegrepe).

j

(Argitektuur inbegrepe).

NATUURWETENSKAPPE.

REGSGELEERDHEID.

MEDISYNE.

HANDELSWETENSKAPPE.

j

TANDHEELKUNDE.

!

I
Volledige inligtinge aangaande üeurse, huis-vesting, ens., word verskaf in
I die Kalender van die Uniwersiteit, wat gratis verstuur word op aanvraag by
J

DIE REGISTRATEUR,

J

Posbus 1176, Johannesburg.

I _„

Helpmekaar

Kollege.

Goeie vooruitsigte vir gegradueerdes !
Skryf nou in by ons vir een van die volgende :—

M.

A.

JV\. E O .

Geskiedenis
Filosofie
Opvoedkunde

Ander kursusse en inligtings op aanvraag.
GEBRUIK HIERDIE KOEPON.
Aan die Algemene Bestuurder, Helpmekaar Kollege,
Posbus 3512, JOHANNESBURG.
Stuur my asseblief, sonder enige verpligtinge van my kant, volle besonderhede van U kursusse vir Onderwyserssertifikate, B.A., M.A., B.Com., B.Econ.,
LL.B., Sekretariële Eksamens, Rekenmeesterseksamens, Publieke Administrasie,
Naturellereg en Administrasie, Wetssertifikaatseksamens, Siviele Diens Laer en
Hoer Wetseksamens, Matrikulasie, Afrikaans vir Beginners, (onderstreep die
kursus waarin U belangstel) tesame met besonderhede van U tabel van fooie en
vorm van Inskrywing en Ooreenkoms.
Naam (in drukletters)
Adres

DIE NUWE BRANDWAG.
1

Kopies Uitsnuffel.
Die man wat altyd uit is om kopies in klere te maak is soos 'n
ander visser wat ons almal ken. — Moenie stil bly oor jou kopies
nije. Praat verminder hulle waarde nie. Maar daar is 'n belangrike verskil. Niemand probeer om 'n vis as kledingstuk te
dra nie. Maar 'n pak klere opgedoen in 'n kopie is altyd by jou.
Grant Mackenzie & Kie. se klere word verkoop teen die laags
moontlike pryse wat ons in staat stel om U 'n bevredigende
snit, diens en kwaliteit te verskaf.
Ons wil niks goedkoper
verkoop nie.
Wil U daarmee gekleed gaan?

G R A N T M A C K E N Z I E & KIE.
St. Andries-Straat

Gresham-Gebou
PRETORIA

Alex Pirie en Seuns (Afrika)
Beperk.
26-28 Kruisstraat, Johannesburg.
Posbus 5294.
Telegramme: "Paper"

Ook: 42, St. George's Straat, DURBAN.
3, Strand Street, PORT ELIZABETH.
FABRIKANTE VAN DIE WELBEKENDE

CHARLES MARTIN PAPIER
vir Handelsgebruik.
Stipuleer CHARLES MARTIN of W. T. & Ko.,
3009 Papier vir u skryfbehoeftes, ens., of
CHARLES MARTIN LEDGER
CONQUEROR LEDGER
VICTOR LEDGER of
STANDARD LEDGER PAPIER
vir u Boeke.
1

U drukker sal bly wees om Papier van die Standaard Kwaliteit te verskaf.
ONS LEWER ALLEKN AAN HANDELAARS.

j

PRAGTIGE KLEURAFDRUKKE VAN ORIGINELE SKILDER YE

j E. SCHWEICKERDT, Kunshandelaar, 281 Kerk-St., Pretoria^ |

NATURE

STUDY

DRAWING
EXERCISE

BOUK

Ondersteun jou eie nywerhede deur CROXLEY
goedere te koop. — Gemaak in Johannesburg.
Die CROXLEY SKRYF-fcLOK is te kry in sewe uitgesoekte
kleure met daarby passende koeverte.
Volledige sortering van skryfbehoeftes vir Skole.

„CROXLEY BETEKEN KWALITEIT",
vin

"NUWE BOEK V I R D I E JEUG

Die Prys is 6 / 6 ,

Posgeld 6d.

J. H. D E BUSSY,
POSBUS 460.

PRETORIA.

DEEL II No. II.

IE NUWE

r\\i\ui

J. H. DE BUSSY.

A. J. BRUWER, SY MEESTERSTUK,
'n Drama in vyf bedrywe. — Dis die
eerste werk in die serie „Die Nuwe
Toneel".
Dr. G> DEKKER, A. C. W. STARING.
Bloemlesing uit die Gedigte met in
leiding en aantekeninge in Afrikaans.
Prys 3/6. — Posgeld 3d.
AS

DIE

TOMAHAWK DREIG.
IVANS.
'n Verhaal van die Worstelstryd tussen
Blanke en Indiaan in Noord-Amerika.
Prys 3/6. — Posgeld 3d.
P. de V. PIENAAR, SKAKELS VAN
DIE KETTING.
Die boek waaroor so baie geskryf
word.
Prys 7/-. — Posgeld 6d.
LOMBARD en STEYN, HANDEL VIR
SUID-AFRIKAANSE STUDENTE.
Hierdie boek sal help om Afrikaans
ook in die Handel tot sy reg te laat kom.
Prys 6/6. — Posgeld 6d.

J. H. DE BUSSY,
POSBUS

460.

PRETORIA.

Die

Nuwe

Brandwag

Tydskrif vir K u n s e n Lettere.
T / 6 p e r Jaar

KWARTAALBLAD
Uitgewersi
Bus

J. H. D E BUSSY,
460, Pretoria.

R e d a k s i e : — M . C. B o t h a ( K a a p s t a d ) , M. L. d u T o i t ( T . U . K . , P r e t o r i a ;
Hoofredakteur);
D . F . M a l h e r b e (G.U.K., B l o e m f o n t e i n ) ; E . C. P i e n a a r ( U n i w e r s i t e i t , S t e l l e n b o s c h ) ; d i e
h o o f k u n s m e d e w e r k e r : J. H . B i e r n e e f , P r e t o r i a .
Medewerkers:—Sangiro;
Heever;

Leon Maré;

S. F . N . G i e ; B . G e r a s e r ;

G. P r e l l e r ;

Imker

Hoogenhout;

T. J . H a a r h o f f ; A. G. V i s s e r

Bltemal;

t; F. Postma;

T . H . I e R o u x ; B . M a r a i s ; S. P . E n g e l b r e c h t ; D . B. B o s m a n ; L . d u P l e s s i s ; P . A.
M.

S. B . K r i t z i n g e r ;

Totius;

H. A. F a g a n ;

Grosskopff;
C.

Gerrit

B o n ; A. H .

I. D . d u P l e s s i s ;

P . C. S c h o o n e e s ;

Li. L e i p o l d t ;

Gordon

Leith;

Francois

Lugtenburg;

Jochem

Th. Wassenaar;

van Bruggen;

Malherbe;

J. E s . ; J. R, L . v a n B r u g g e n ;

L . J.

C. d e V l l l i e r s ;

J. V. d u P. P i e n a a r ;
Anton

S.

F . v . d.

G. L e s t r a d e ;

J.

Hendricks;
Erasmus;
J.

F. W.

P.

Eloff;

van Wouw;

Gerrit

Dekker.

Alle bydraes
Prof.

a a n d i e Hoofredakteur : Dr. M. L. d u Tolt, B u s 1266,Pretoria j of a a n

M . C. B o t h a ,

Kaapstad,

Prof.

D. F. Malherbe,

Bloemfontein,

Prof.

B . C. P i e n a a r ,

Stellenbosch.
Alle besigheidsbriewe, intekenimgsgelde, ens. a a n J. H. d e Bussy, B u s 460, Pretoria.

INHOUD.
Bladsy

Bladsy
Inhoud
Die

en Advertensies

Transvaalse

Twee

I-IV

Volkslied

Ons

Magjaarse
Groot

Eitemal

92

Hans

die Skipper

Eitemal

93

BUITELAND:—
'n

. .

Die

Eitemal

94
95

D . F. M a l h e r b e

97

Max Drennan

98

. . T . J. H a a r h o f f

102

Antologie,

v a n Ronsard,

Ongeluk

Liefdesmart

..

A . J. B r u w e r

T.
Sonnet

..

..

129

BOEKE:—

Imago

die Griekse

P . C. S c h o o n e e s

OOR

Seksboeke

Uit

127

Smaragde

91

Geheim

..

Reynolds

81

Liedjie

Najaar-Sonskyn

125
126

Rud. Visser

Swartberg
Fugit

Juwine
Juwine

— —

S. P . E n g e l b r e c h t
Sonnette

Digterswraak
Ou

Traumerei
Aan

F.

J. H a a r h o f f

103

T . J. H a a r h o f f

105

<'. L . B o s m a n

10Ö

U. J. C r o n j é

117

Iets omtrent die Volksoorlewerings
v a n d i e S . A . B a n t o e , G. P . L e s t r a d e

T.

Belangrike
Bladsy
uit die Geskiedenis v a n die Historiese Roman,
G. D e k k e r
BEELDENDE KUNS:—
Die Religie
Kuns

d e r Siel in die Moderne
F . E . J. M a l h e r b e

ILLUSTRASIES:—
J. H .

Pierneef.

Maggie

Jan

135

142
f
151
V-IX

NUWE BOEKE
Advertensies

Joachim
118

..

Laubscher.
Lutz.

Toorop.

Transvaalse Uniwersiteitskollege
PRETORIA.
! Studente word voorberei vir al die eksamens van die Uniwersiteit van
! Suid Afrika in die fakulteite van Lettere, Eksakte Wetenskappe, GodI geleerdheid, Regsgeleerdheid, Handel en Publieke Diens, Landbou, Vee|
artsenykunde en Musiek.
j
Ook vir professionele sertifikate vir Onderwysers (H.O.D.)
j
Landmeters, Staatsdiensamptenare, Rekenmeesters,
Musieki
onderwysers, Bankiers en Prokureurs.
j Van jaar is kursusse ingestel in verband met die pasgestigte

T.U.K. KINDERLEIDING KLINIEK;
! en vir die Diplomas in

ARGITEKTUUR, KWANT1TEITSOPNAME en
HUISHOUKUNDE.
!
J

Verdere informasie kan verkry word van
Die Registrateur.

Die Goedkoopste Adres vir

Opvoedkundige Boeke
Algemene Lektuur
Skoolboeke
Tydskrifte
in Afrikaans, Nederlands, Engels en Duits, is:

Die Uniwersiteits-Boekhandel
P.K. Bus 47.

STELLENBOSCH.

Skryf om ons pryslyste en vra ook besonderhede en terme
omtrent die nuwe model van die draagbare "ER1KA TIKMASJIEN"
met Afrikaanse tekens.

,

UN1WERSITEITS
KORRESPONDENSIE-KURSUSSE
PRETORIA.

Die UNIWERSITEITS KORRESPONDENSIE-KURSUSSE is die grootste en die
bes gevestigde inrigting van sy soort in Suid-Afrika en het reeds duisende van
studente gehelp om in hulle eksamens te slaag. Ons bied aan, teen 'n baie
redelike vergoeding, onderwys deur erkende deskundiges in meer as 200 ver
skillende kursusse b.v.:
Junior Sertifikaat, Matrikulasie (Kaap), B.A., B.Com. en B. Econ., M.A., M.Econ.
en M.Educ, Alle Wetseksamens, insl. LL.B., Journalistiek, Skrywe van kort verhale, Onderwysers (Professioneel en Akademies), Kuns, Bantu Studies.
Skryf aan die Waarnemende Prinsipaal:—

A. C. J. ELWORTHY, MA. (Oxon).
vir verdere inligting.
Prospektus en getuigskrifte sal op versoek gestuur word.

P.K. Bus 640.

PRETORIA.

DIE KUNSSKOOL TE PRETORIA,
IN DIE NUWE TEGNIESE KOLLEGE.
ONDER LEIDING VAN MNR. P. A. HENDRIKS.

Gee onderrig in die vrye en toegepaste kunste.
Opleiding
vir die sertifikate vir kunsonderwys van die Unie-Departe
ment van Onderwys.
Klasse in teken en skilder.
Model
klasse vir portret en figuur. Grafiese kunste (houtsny, ets,
ens.), ontwerp, leerbewerking, batik. Beeldhou in verskil
lende materiale. Boetseer. Onderwys na individuele aanleg
van die studente.

DOEN AANSOEK OM INLIGTINGE.

Fooie per kwartaal: £3 vir volle kursus— £2.6.0 vir 6 uur per week—
£1.3.0 vir 3 uur per week.

PRAGTIGE KLEURAFDRUKKE VAN ORIGINELE SKILDER YE

E. SCHWEICKERDT, Kunshandelaar, 281 Kerk-St., Pretoria.

NATURE STUDY
DRAWING
EXERCISE

BOOK

Li
Ondersteun jou eie nywerhede deur CROXLEY
goedere te koop. — Gemaak In Johannesburg.
DIE CROXLEY SKRYF-BLOK is te kry in sewe uitgesoekte kleure
met daarby passende koeverte.
Volledige sortering van skryfbehoefties vir Skole.

„CROXLEY BETEKEN KWALITEIT".

J. H. P I E R N E E F .
FOTO.

ALAN

YATES.

PRETORIA

DEEL 2.

No. 2.

PRETORIA.

MEI 1 9 3 0

Die Transvaalse Volkslied.
(Die spelling op versoek van die skrywer onveranderd.)

T

OE President T. F. Burgers in 1872 aan die bewind van sake gekom 't
was dit reeds twintig jaar gelede, dat die onafhankelikheid van die
Suid-Afrikaanse Republiek deur Engeland erken was. Vryheid was
daar dus wel bereik, maar deurdat die inwendige orde van sake deur 'n ekonomiese
druk
vaardig,
ert
veel te wense
daar het ook in
oor gelaat 't,
derdaad 'n stuk
werd die een
of wat volkslieheid, so nooddere tot stand
sakelik in 'n
gekom,
maar
Republikeinse
dit het geenvan
Staat, nie altyd
alle ingang ge
so gesien as wat
vind
nie, en is
gewens
was.
Daar was ook
geen volkslied,
waarin
die
volksideaal, gebore
in die
volksiel, besing
werd. 'n Volks
lied
het nog
steeds ontbreek.
Daar was wel
in die loop van
die twintig jaar
poginge
gemaak,
om 'n
volkslied te ver-

t

ter

syde

gele,

om vergeet te
word.
Die eerste
van
hierdie
volksliedere
was die „Vlaggelied", wat Ds.
Dirk van der
Hoff, die eerste
Transvaalse
predikant,
in
1857
vervaar
CATHARINA VAN REES
(Kopiereg).
dig het en op 6
Januarie
van
daardie jaar te Potchefstroom uitgespreek het, toe die Vierkleur vir die eerste

keer gehys werd, en M. W. Pretorius vir die eerste keer as Staats President
ingesweer werd.
Ds. van der Hoff was die hoofsamesteller van die vier
kleur, en het met die inswering van die President die godsdienstige verrigtinge, daaraan verbonde, in die Ned. Hervormde Kerk van Potchefstroom,
gelei. By die hysing van die Vierkleur het hy ewe eens die godsdiensoefening
gelei. Op 23 Februarie en 9 Maart is die Vierkleur te Pretoria en te Rusten
burg gehys, en ook daar het Ds. van der Hoff telkens die godsdienstige verrigtinge met die geleenthede gelei, en ieder keer werd, soos in Potchefstroom
•die „Vlaggelied" uitgespreek.
Toe die Vierkleur op 15 Maart 1858 te
Schoemansdal gehys werd, kon Ds. van der Hoff nie aanwesig wees nie, en
die Kommandant Generaal Stephanus Schoeman het daar toe Ds. van der
Hoff se „Vlaggelied" uitgespreek. As kuriositeit wil ons hier vermeld, dat die
Vierkleur, wat op Rustenburg gehys is, enigsinds anders gelyk het. Die
•outoriteite kon daar glad g'n rooi doek kry nie, om met die samestelling van
'n vlag te ge
selfs
van
'n
bruik, en het
drukpers en 'n
Jiulle toe maar
koerant het dit
met bruin doek
nie bekend ge
behelp. Ook 'n
raak nie. Na die
teken van die
oprigting
van
moeilike
dae,
die Staatskoewaarin die land
rant is dit daar
verkeer 't.
in gepubliseer.
Maar ook toe
Hierdie
kon dit geen in
vlaggelied kan
gang vind nie.
die
eerste
Transvaalse
Dit was die al
lerbeste van die
volkslied
gereeks van ternoem word. Dit
syde gelegde en
was die bedoe
ling
van die
vergete volksliedere.
Die
staatshoofde
van daardie dae
voortrekkers
dat dit as 'n
ideaal van vry
volkslied
ge
heid hoor ons
bruik
moes
daar in, as ook
word. Deur die
die begeerte om
PRES. BURGERS AS
STUDENT.
'n eie seehawe
afwesigheid
te besit, met eie skepe, en 'n eie handel oorsee. Was dit n profesie vir die
toekoms? Die inhoud van hierdie „Vlaggelied" was as volg:

Vivat de vlag!

Vivat de vlag!

Door vrijheid hier geplant!
Waai rond door Zuid'lijk Afrika
Van Oost- tot Westerstrand.
Waai onbezoedeld schoon en rein
En wapper ook op zee;
Vertoon u aan den volk'ren oog
Tot aan de verste ree.
God zij met u — God zij met u,
Gij maagdelijke vlag,
En met het volk, dat u verkoos,
Tot aan den jongsten dag!

So as reeds gesê het die moeilike omstandighede van daardie sware
dae gemaak dat dit in die vergeetboek geraak 't.
Op 20 November 1866 het iemand anders, wat sig as J. L. . . . f
onderteken 't, 'n nuwe volkslied gemaak, en dit- in De Transvaal Argus van
22 November gepubliseer. Met sekerheid kan ons nie sê nie, wie die J. L. . . . f
was nie, maar vermoedelik was dit die berugte Wesleyaanse sendeling Joseph
Ludorf, 'n negrofiel, wat sig 'n paar jaar later as bestoker van die Republiek
sou ontpop, en met 'n onvriendelike gesindheid teenoor President Pretorius.
Dit verwonder ons dan ook nie, dat hierdie volkslied gemaak werd op die
wysie van God Save the Queen! Dit is eintlik ook g'n volkslied nie, maar
'n verheerliking van President Pretorius. As Ludorf werkelik die digter was,
het hy Pretorius op daardie moment stellig nodig gehad. Dit het as volg
gelui:
Heil onzen President,

Burgers der Republiek

Van klein en groot bemind
Heil Pretorius!

Houden der hope blik
Op uw bestuur.

Gevoel 't steeds gansch en rein

Bouw dan uw sterkste schans

In arbeid, moeit' en pijn,

In 't hart des vrijen mans,

„Lieveling des Volks te zijn",

En zij uw eerekrans,

Heil Pretorius!

Gods heilig vuur.

Edeler vlammen gloed
Vervul' uw trouw gemoed
Met helden kracht!
En staan wij hand in hand
In ware broederband
Voor God en dit ons land
„Eendragt maakt magt!

Lamsaard en Leeuwenmoed
Doorstroom' uw levensbloed
Voor Staat en Kerk!
Godsvrugt met regt gepaard,
Handel, — des lands welvaart,
Kunst, — die der eere waard,
Uw gunst versterk.

Heil onzen President
Van jong en oud bemind,
Heil, dapp're u!
God geev' u trouw en rein
In arbeid, moeit' en pijn
„Vader des Volks te zijn",
God zegen U!
Geen wonder, dat hierdie lied nooit verder gekom het nie, dan die
publikasie in De Transvaal Argus. In November 1871 moes Pretorius, die
„lieveling des volks", als Staats President bedank, mede deurdat hy in 'n
strik geval het, wat Ludorf help span het, en die Volksraad hom feitelik 'n
mosie van wantroue gegee het. Burgers was die volgende President. Aan
hom is nog nooit reg gedoen nie. Hy had baie ideale; sy volk wou hy dien en
groot maak. In 1875 is hy vol ideale naar Europa, om daar steun te kry vir
die Republiek. Ook wou hy 'n volkslied mee bring, om sy nasie mee te in
spireer. Hy het die hulp van verskillende digters en toonkunstenaars ingeroep, maar hulle werk kon hom nie bevredig nie. Twee van die volksliedere is met musiek in druk uitgegee, een van die Amsterdamse predikant
Ds. J. J. L. ten Kate en die ander van Adelheid Horch. Die musiek van altwee
was deur die bekende toonkunstenaar Richard Hol gekomponeer.
President
Burgers was daar erkentelik voor, maar het dit nie as volksliedere kon aan
neem nie. Ter herinnering en ter bewaring druk ons altwee die liedere hier af.
Die een van ten Kate:
Land onzer Vadren! Gij Land waar wij leven,
Waar ons een moeder den welkomstkus bood!
Duizende kudden doorgrazen nu dreven,
Goud en juweelen doorvonklen nu schoot.
Prachtige bergen, verrukkende dalen,
Afrika's Eden! Heil bloeiend Transvalen!

Land onzer Liefde! Gij Land waar wij leden,
Zwoegden en streden voor 't heiligste goed:
Tot onze kluister in 't stof lag vertreden,
't Heiligdom rees in 't cement van ons bloed!
Blijv' U de zonne des vredes bestralen,
Altaar der Vrijheid! Heil, moedig Transvalen!

Land onzer Welvaart! Gij Land waar wij werken,
U onze tijd, onze vlijt, onze kracht!
Laat ons door d' arbeid uw jonkheid versterken!
Kennis is zegen, en eendracht is macht.
Moog elke deugd van den Burger U stalen,
Volk des Vooruitgangs! Heil nijver Transvalen!

Land onzer Hope! Gij Land waar w'eens rusten,
Rijz' uit onze asch U een kroost onzer waard!
't Zwaai uw banier tot aan d'uiterste kusten,
't Handhaav' Uw rang bij de volken der aard!
Bloei, Republiek! dat alle eeuwen 't herhalen,
Land der Belofte! Heil, roemrijk Transvalen!

Die volkslied deur Adelheid Horch het as volg gelui:

Wij zingen hier als vrije zonen,
Aan Afrika's gezegend strand,
Een lied in blijde vreugdetonen,
Voor 't lief en dierbaar Vaderland;
Waar we als één volk aan toe behooren,
En zelf ons eigen Hoofd verkoren,
Dat ons bestuurt met vaste hand.
Wees gezegend nu en immer,
Schoon en heerlijk Vaderland,
Door ons zelf met moed veroverd
Snoert ge om ons een liefdeband;
Vrijgemaakt van eiken dwang,
Minnen we U ons leven lang!

Wij bukken niet voor vreemde machten,
Wij buigen voor geen dwinglandij,
Naar vrijheid is ons heilig trachten,
Naar recht en eenheid streven wij;
Dit groote doel ontgloeit ons harte,
Wij zijn vereend in vreugd en smarte:
Eén land, één volk, als broedren vrij!
Vrede dale er uit den Hoogen
Op U neder dierbaar oord,
In uw rijke schoone dreven
Bloei de welvaart ongestoord;
Trouw vereend door éénen band,
Blijve Volk en Vaderland!

Wij willen U ons leven wijden,
De frissche krachten onzer jeugd,
Voor Uwe welvaart werken, strijden,
Uw roem en eer zijn onze vreugd.
God! maak' dit land eens groot en machtig,
Ons steeds getrouw, ons lied steeds krachtig:
Voor Vrijheid, Vaderland en Deugd!
Zingen wij dan, vrije burgers.
Eén van ziel en één van zin,
't Schoon en heerlijk lied der Vrijheid,
't Lied van trouw en broedermin,
't klinke tot aan 't verste strand:
Leve 't lieve Vaderland!

Oor die digterlike waarde van hierdie twee liedere sal ons nie twis
nie. President Burgers was self te fyn aangelê met 'n te fyne smaak om dit
as „volksliedere" te kon geniet. Maar — en dit is die grote waarde daarvan
— daar spreek liefde uit vir Transvaal en die Transvalers. Holland was
altyd die vriend van die Voortrekkers, die vriend van die Transvalers, die
vriend in dae toe dit amper iets kompromiterends was om 'n vriend te wees.
Waar het die eerste Transvaalse predikante en onderwysers en amptenare vandaan gekom? Was dit nie uit Holland nie? In dae toe die Suid-Afrikaanse
predikant „geenen lust had in dezelve".
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As die Transvaler trou aan sigself en aan sy verlede wil wees, trou
aan die ideale, waarvoor „goed en bloed" geoffer is, dan kan hy nie anders
nie, hy moet in sy hart 'n plek draag van erkentelikheid vir wat Holland vir
•ons gevoel en gedoen het.
President Burgers het die twee aangebode volksliedere met erkente
likheid ontvang, maar nie als volksliedere nie om hier te sing. Daarvoor het
hy 'n ander lied uit Holland mee gebring, gedig en getoonset deur 'n edele
Hollandse vrou, van wie die hart ook warm geklop het en altyd warm sou bly
"klop in haar lewe vir ons volk. Dit was Catharina van Rees. Die totstand
koming van die volkslied, deur haar vervaardig, is merkwaardig genoeg, om
hier vermeld te word.
Burgers het in die jare 1853—1858 aan die Uniwersiteit van Utrecht
gestudeer. Hy het biesonder veel van musiek gehou, en het self op smaak
volle wyse fluit gespeel. Deur die musiek het hy in die jare met Catharina
van Rees kennis gemaak. Sy had 'n Opera Comique gemaak, wat in een
van die private Utrechtse patriesiese woninge, waar Burgers 'n bekende was,
opgevoer sou word. Hy het sodoende met Catharina van Rees kennis gemaak,
-en aangebied om in die orkes op die fluit te speel, wat dankbaar aangeneem
Averd. Toe die opvoering van die „Debutants" — so was die naam van die
opera, virby was, het Burgers en Catharina van Rees vir die res van sy
verblyf in Holland mekaar nie weer gesien nie, dog sy het met belangstelling
sy loopbaan in Suid-Afrika gevolg.
Op 13 September 1875, toe Catharina van Rees in Bonn gewoon het,
verskyn President Burgers onverwags by haar, „dezelfde vroolijke, hartelijke
„vriend van vroeger. Na eenig heen en weer spreken zeide hij lachend: En nu
„moet je een Lied maken voor mijn volk, wil je? Richard Holl en tal van
„andere Hollandsche Componisten hebben mij hun proeven gezonden, maar
„die kan ik voor mijn volk niet gebruiken. Je kunt mij echter helpen, wil je?
„Ik moet nu van avond naar Berlijn, blijf er twee dagen en kom dan 't Lied
„halen". Sy het eers beswaar gemaak. Van haar vroegste jeug af het sy
die geskiedenis van die Boere met belangstelling gevolg, en deur haar vader
as ook deur 'n tante van haar wat in die Kaap gewoon het, en die eienares
w a s van Grote Schuur, het sy baie omtrent Suid-Afrika gehoor. Maar 'n
volkslied vir die Boere, en dit in twee dae tyds! Sy wou beswaar maak,
maar die Boere President is weg naar Berlijn, en sou die Volkslied kom haal!
President Burgers was op 14 Oktober weer bij Catharina van Rees te Bonn.
Sy het hom die Volkslied oorhandig. In ongeveer ses uur het sy dit gemaak.
Nie alleen die woorde het sy aan die President oorhandig nie, maar ook die
toonsetting. Ons druk hier 'n portret af van die Volkslied in die handskrif
van Catharina van Rees, so as sy die woorde aan President Burgers gegee
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het. Ook die toonsetting, in haar eie handskrif, is nog voorhande.
President Burgers twee volksliedere oorhandig om uit te kies.

Sy het

President Burgers was daar baie ingenome mee, want dit was die beste
van al die volksliedere deur hom ontvang. Hy het dit saam gebring naar
Transvaal, en dit het ingeslaan so as geen volkslied voor of na die tyd nog
in Suid-Afrika nie. Spoedig was dit vry algemeen bekend. In die Republiek
se dae is dit in die skole geleer en in die Boere huise gesing en in die Drie
jarige Oorlog was dit oor gans Europa bekend. Dit was die Boerelied by
uitnemendheid!
In die sitting van die Transvaalse volksraad op 27 Mei 1876 is 'n brief
voorgele van Kapitein F. C. Tromp — wat nie verwar moet word nie met
Theöd. Tromp, die Privaat Sekretaris van President Burgers, — van die
volgende inhoud:
„Ik vereer mij U Ed. Achtb. hierbij aan te bieden, namens
den heer W. P. van Hengel te Amsterdam, het door hem vervaardigde
vlaggenlied.
Het moge een bewijs te meer zijn der ingenomenheid die bij
velen in Nederland bestaat voor de Zuid-Afrikaansche Republiek,
en die het mijn hoop en streven is, dat door uitbreiding van be
staande en schepping van nieuwe handels- en andere belangen
voortdurend zal toenemen".
Die heer Tromp was met 'n belangrike opdrag uit Holland naar Trans
vaal gestuur, en die Volksraad wou dan ook nie anders dan die „vlaggelied"
met dank aanvaar, en die volgende voorstel van die volksraadslede D. P.
Taljaard en S. T. Prinsloo is met akklamasie aangeneem:
„De Volksraad heeft met genoegen ontvangen het vlaggelied,
„vervaardigd door den heer W. P. van Hengel en op muziek gezet
„door den heer J. W. Berner. De Volksraad draagt den Voorzitter op
„die heren den dank toe te brengen voor hunne belangstelling en
„verklaart dat lied te zijn het vlaggelied van de Zuid-Afrikaansche
„Republiek" met opdragt aan de Regeering om het te laten afdrukken
„en het voor het publiek verkrijgbaar te stellen tegen een geringen
„prijs."
Dit was maar skoorvoetend, dat die Volksraad hierdie lied aangeneem
het. Hulle wou die Nederlandse afgevaardigde nie voor die hoof stoot met
'n afwysing nie. Maar dit mog in geen geval die plek inneem nie van die
Volkslied van Catharina van Rees. Eers 'n halfjaar na genoemde Volks
raadsbesluit is dit in die Staats Koerant gepubliseer:

O! Vaderland, waar zooveel bloed
Vergoten werd voor haar bevrijding;
Transvaalers, die door heldenmoed
Een Republiek kreeg door bestrijding,
Hoe heerlijk waait ook nu de vlag
Ons met zijn rijke kleuren tegen,
Waar ieder fier op wezen mag
Getuigend van verwonnen zegen.

O Vierkleur blijf nog jaren wappren!
Gij zijt ons dierbaarder dan goud,
Want gij getuigt van onze dappren,
Geliefd symbool voor jong en oud!
Uw Rood, zij blijve 't liefdesteeken;
Uw Wit, de onschuld van den Staat;
Uw Blaauw, de trouw zoo vaak gebleken,
Uw Groen, de jeugd die nooit vergaat.

Dat wij met trots die vlag waardeeren,
Die zooveel schoons in zich bevat,
En welke wij bij anderen eeren
Zij blijve ons een dierbre schat.
God hoede haar voor de verdrukking,
Van welken aard die wezen mag,
En waar zij waait blijft die verrukking
Als toen men haar ontplooijen zag.

Die Volkslied van Catharina van Rees het sigself gehandhaaf, en 'n plek
verower in die hart van die Transvaalse Volk. Dit is jammer dat mens soms
uitgawes tege kom, waarin Richard Hol as die komponis genoem word, so as
nog kort gelede in 'n uitgawe wat in Suid-Afrika verskyn 't. Catharina van
Rees was die digteres sowel as die komponiste.
S. P.

ENGELBRECHT.

Twee Sonnette.
1. Die

Kunstenaar.

Dis slegs 'n oue grot waarin ek staan,
Van binne koud en donker, aaklig swart,
Met tekeninge op die wande hard,
En in 'n hoek 'n kopbeen, half vergaan.
'n Druppel water, soos 'n enkel traan,
Tap op die koue klipvloer, ru en hard;
Die lamp se lig gooi skaad'wees lang, verward,
En roerloos teen die rotswand bly ek staan.
Die oue tekeninge teen die wand, —
Die hartbeesbul, die man met sy lanset, —
Is lang deur wind en weer al swart geverf,
Maar tog werp dit nog lig op die verstand
Wat daardie kopbeen eentyd had; hier het
'n Kunstenaar gearbei en gesterf.
2. Die Liefde

Weet.

Die vyeboom bot wanneer die lente kom,
Nog voor die eerste reëns die grond benat;
Nog voor die son keer van sy winterspad,
Pryk in die veld die eerste botterblom.
Die tortel koer sy liefdeslied, en om
'n Maat te win stryk hy sy veertjies glad,
Nog voor die son draai op sy Noorderpad
En warme winde uit die Ooste kom.
Die jongman glimlag skaam, maar voel vol moed,
Hy toon sy bors en kam sy hare glad;
Die jongnooi voor die spieël draai om en om,
Haar wange kleur van nuwe lewensbloed
En skaamrig loer sy na die ou wapad:
Die liefde weet wanneer sy lente kom.
Rud. P.

VISSER.

Digterwraak.
(Aan F. v. d. H.)
Die wereld het 'n krans gevleg
Uit disteldorings van geluk,
Met doodgebore liefdeblomme
Vloekend tussenin gedruk,
En daarmee onder spot en hoon
Sy hoof bekroon.

Die doringkroon met dooie blomme
Het in digterskap ontbloei
Tot skoonheid, immortelle wat
Getuigend op sy graf sal groei
Tot eens met sterre, son en maan
Ook God vergaan.
EITEMAL.

Ou Magjaarse Liedjie.

Daar buite drup, drup, drup
'n Sagte somerreën —
Hier binne is elke drup 'n soen
En elke soen 'n seën.
Daar buite deur die wolke skiet
Kort-kort 'n bliksemflits —
Hier binne is dit die liefdelig
Wat in jou ogies blits.
Daar buite hoor ek onweer rammel
Soos 'n holle trom —
Totsiens, my skat, ek moet laat spat,
Dit is jou ma wat kom.
EITEMAL.

Ons Groot Geheim.
(Aan

H.)

Wat het Vader Son gedink,
Aars'lend op die slingerlyn,
Eer hy weggesak het in
Sy weeldebed van karmosyn?
Wat het Moeder Nag gesê
Toe haar mantel van verweel
En die skeemring van haar hare
Langs die berg en bosse streel?
Wat het Suster Maan bedoel,
Toe in blanke bruilofstooi
Sy haar laggies soos konfettie
Oor die dou-nat grassies strooi?
Wag, die wilgerboom word wakker,
En die windjies dwaal hier rond —
Dis 'n groot geheim, Hestella,
Laat my fluister by jou mond.
EITEMAL.

Swartberg : 'n Fragment.

I

N die Vrystaat en Transvaal, waar die vlaktes hulle uitstrek, daar trek die
Vaal se gruis die smagtende mensdom van heinde en ver naar sy walle toe;
in Egipte bevrug die water van die Nyl sy oewers, 'n bevolking word ge
baar, en die woestyn word uitgetart; in tropies Afrika, waar die koors
„rondwandel in die hete middagson" en in die vogtige wasems van die nag,
daar roep die Sambesi ons steeds met bulderende stem en vloei dan in stilte
verby die monumente van diegenes wat in die verre verlede op sy boesem 'n
nuwe kuituur na ons Afrika gebring het; en in die Karo, liewe ou Swartberg,
waar jy en 'n duisend heuwels meng met die vlaktes en met die strome wat
kronkel deur die valleie, daar trek jy my met magnetiese krag . . . En, voor
ek verder gaan, ook jy, Langberg, jy wat daar ver weg uitstrek oor die
vlaktes en heuwels soos die rug van 'n ylende slang.
Jou luime, ou Swartberg, ken ek baie goed. In stilte bewonder ek
jou, droom ek oor jou — in die vroeë more wanneer die ontwakende dag 'n
mörekus op jou trotse hoof druk, en dan, dronk van bekoring, jou die hele
dag lank met gloed oordek totdat die awend kom wanneer die vlugtende
minnaar jou verlaat met 'n laaste blos op jou wange; en dan, asof hy jou
nie kan vergeet nie, stuur hy in die stille nag die maan om jou te oordek met
'n towermantel van die fynste sy; in die winter wanneer die opvliegende
Boreas buk oor jou heen en sy witste, sagste, dikste dekens oor jou trek;
wanneer die suidewolkies van die awend soos nimfies teer, sonbadend,
blosend om jou dans; of wanneer die winterreëngod en sy woeste ruiters jou
poorte binnedring om verlof van jou te kry om die Karo, waar sy vyand,
somerdroogte, sy werk van voorheen vernietig en vertrap, weer in te val en
te herstel.
Ook ek, Swartberg, (vergewe my dit maar!) was, vandat ek jou die
eerste maal gesien het, vervul met 'n verterende vuur van begeerte om nader
kennis met jou te maak — om jou poorte binne te dring soos jou meer bevoorregte vriende. Dog ek was skugter — verlief — ek was bang om jou
alleen in die eensaamheid te ontmoet. Daar was dalk 'n boodskap van jou
te groot vir my siel om te dra!

Toevallig is dit op een van daardie heerlike Karo-dae wanneer die
moreson 'n vreemde lig oor jou bosbegroeide hellings werp — 'n lig wat alles
oordek met 'n atmosfeer van reinheid, teerheid en gloed, en wat die koms van
een van die strooptogte van die noordewind aankondig — dat ons ons tog
na jou aanvaar. Stadig stoot ons aan en styg ons steeds hoer en hoer. Nader
kom die klowe en kranse en kruine en al verder en deinsiger lê die valleie aan
jou voet. Al helderder word die geluid van vallende waters wat die spookagtige dieptes van jou spelonke intuimel en — kleiner en kleiner word ek.
Daardie hart van my wat daar onder in die vallei, nog altyd so swanger
van bewondering was vir jou, dat dit gevoel het asof hy sou breek as hy nie
op die een of die ander manier uiting kry nie, daardie hart lê nou klein,
teleurgestel en terneergedruk daaronder in die vallei vanwaar dit kom.

*

*

*

Die ewige ruimtes van die ster-belaaide lug, die onverstaanbare kuns
van die deur God begunstigde siel, en nou ook jy, ou Swartberg, wat ek
altyd gemeen het ek verstaan en wat my verstaan — laat my oorstelp en oorbluf hier staan deur julle onbereikbare grootheid. Julle wat verkeer met die
Gode inspireer my met 'n drang na vryheid en alles wat groot en edel is en
laat my op die ou ent waar ek altyd was: geknel deur die bande van 'n
liggaam so kortstondig van duur soos die aandblommetjie in een van die
klowe aan jou trotse sy, en met die grense van my siel net so beperk soos
ooit tevore.
*

*

*

Moeg en afgemat keer ek terug en daar, onder die lang, regop, herfsgekleurde poplierbome wat my attyd laat dink aan die langwerpige, songeverfde windwolkies wat saands sweef in die suide, daar gaan ek in die
gras sit en speel met die rooi en geel en vaal herfsblaartjies wat ritselend
rondom my val en klaarmaak vir hulle ewige rus; saggies ween ek totdat ek
voel dat die borne, die blaartjies, die dood my veel nader is as jy, eensame
ou Swartberg: want jy is kolossaal en ewig, en ek is nietig en gering met
'n siel so vry soos die vryheid van 'n gevangene!
A. ]. BR UWER.

Fugit Imago.

Lei my na salige eensaamheid,
gun vir my siel sy drometyd:
drome sal kom met die daeraadskyn,
skitterblank en soos douveld so rein,
drome lou en herinneringryk —
Skone, jou beeltenis wyk en vvyk

!

Lei my na salige eensaamheid,
gun vir my siel sy vredetyd:
drome sal kom soos voorjaar se reen,
sag van gang met sy kruik vol seen,
drenkend my lande van dorre gedagte —
drome sal huppel deur blinkblye nagte.
Lei my na salige eensaamheid,
gun vir my siel sy vreugdetyd:
skatte van geure in somerse tuine,
elwe wat dans op perlemoer-duine,
skemer se sprake, so ryk, so ryk —
Skone, jou beeltenis wyk en wyk —

!
D. F.

MALHERBE.

Seksboeke.

„En elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My
glo, laat struikel, dit is beter vir hom, as 'n meulsteen om
sy nek gehang en hy in die see gegooi word."
(Markus 9:42.)
ENSUUR gaan lei „to the discouragement of all learning and the stop
of truth, not only by disexercising and blunting our abilities in what
we know already, but by hindering and cropping the discovery that
might be yet further made, both in religious and civil wisdom."

S

(Areopagitica—John

Milton.)

'n Brandende vraag vandag is sensuur veral met betrekking tot boeke wat
oor geslagsvraagstukke handel. Ons het reeds 'n Rolprent-Sensuur in Suid-Afrika, waarteen ek geen kritiek uit te oefen het nie, behalwe dat dit verder
moes gaan en aanplakbiljette ook moes insluit. Party aanplakbiljette wat toneelstukke en rolprente in Suid-Afrika adverteer is onartistiek en gemeen, om nie
te sê smerig nie, en hulle maak 'n beroep op die moroon in ons midde deur
nog smeriger buitelandse morone. Dit verminder die prestige (as ons nog veel
oor het) van die witman in die oë van die swartes: dit verminder die respek
wat die swartes vir die witvrou gehad het. Stadsrade en die outoriteite in
dorpe behoort versigtijer te wees as wat die geval is met betrekking tot hulle
muur-dekorasies: die armblanke en die armswarte se kunsgalery. Adverteerders moet nie toegelaat word om kinders se oë te bombardeer met sterk-gekleurde kladwerke nie, wat 'n voorstelling gee van witmanne besig om te
dobbel terwyl vrouens met min klere aan en onnosel gesigte op die agtergrond
sjampanje drink. En, om 'n oomblikkie van die geslagskwessie af te stap, ek
glo nie dat sensasiewekkende prente van rowers en sluipmoordenaars 'n gesonde opvoeding vir die baar volk in ons midde lewer nie, wat tog in alle opsigte „die kleintjies" van Markus 9 vs. 42 is. Vir sulkes is ons 'n aanstoot,
'n ergernis, nog meer, ons laat hulle struikel.
Enige redelike sensuur van rolprente of toneelstukke, vernaamlik as
daar 'n vrou van onbekrompe opvatting en deeglike ontwikkeling aan verbonde is, sal ek voorstaan. En ek sou verder gaan as blote sensuur.
Dit is ongelukkig waar, dat ons kinders mal op bioskope is. Ek sou
kinders in hulle skooljare net so streng beperk as wat ek kon met betrekking

tot besoeke aan selfs die moreel-suiwerste rolprentvertonings in die aand,
Selfs die bestes is sleg vir die oë, sleg vir die longe, te opwindend en prikke
lend vir die jeugdige brein, bring te veel van streek ten opsigte van skoolwerk
en disipliene.
Kinders van skoolgaande-ouderdom moet in die eerste plek hulle af
leiding tuis vind.
Ons kragtige atlete van die Westelike Provinsie, daardie
wonderbare Rugbyspelers, wat onder leiding van Paul Roos die wereld getoon
het wafter reuse en sportsmanne Suid-Afrika kan voortbring, was nie produkte
van die ongeurige lug van dorp-bioskope nie.
Wanneer ons egter by die Sensuur van Boeke kom, is ons op baie onsekerder grond; want soos Horatius met soveel wysheid geskrywe het;
Segnius irritant animos
Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus et quae demissa per aurem
Ipse sibi tradit s p e c t a t o r Of: „Dit is die oë en die werklike aanskouing van 'n ding, wat gouste
die gees laat ontvlam."
Hier kan ons gelukkig pragmatiese toetse toepas. Die wereld het maar
min, of gladnie, skade deur die Sensuur van die Toneel ondervind nie. Dit is
waar, 'n Engelse sensor het Bernard Shaw se „Blanco Posnet" en „Widowers'
Houses" verbied (volgens my mening tog werklik godsdienstige toneelstukke)
terwyl hy ewe blymoedig die opvoering veroorloof het van sy eie verspotte
„Dear Old Charley", waarin onsedelikheid en die uitspattings van losbandige
jong mans as 'n groot grap voorgestel word. Maar die voordele weeg op teen
die nadele.
Die geskiedenis van die Sensuur van Boeke was heeltemal anders. Waar
ook 'n sensuur van boeke vasgestel is, het die vervolgingswaansin verrys.
Dit is waar, ons moet hier niks doen wat die kleintjies kan laat struikel
nie, maar hier is die enigste praktiese Sensuur, die Sensuur van gesonde ouers,
van gesonde huisgesinne; en waar ons dit in die eerste plek beoog, kan ons
blymoedig saamstem met Milton se Areopagitica. Boeke van die gehalte wat
Sensors van buite sal goedkeur is, om Bacon aan te haal, „but the language
of the times" en dra niks by tot vooruitgang nie.
„If the amendment of
manners be aimed at," skryf Milton, „look into Italy and Spain, whether those
places be one scruple the better, the honester, the wiser, the chaster, since
all the inquisitional rigour that hath been executed upon books."
Kan 'n mens strenger Sensuur kry as in die eeue van Katolisisme se
grootste bloei, toe skrywers en boeke na dieselfde brandstapel gegaan het, of
toe die Protestante, wat op Vrye Handel in Oedagtes aanspraak gemaak
het, skrywers kon verbrand, soos Kalvyn met Servetus gemaak het? Wat was

die netto resultaat van die ketterye-vervolging? In die Verenigde State van
Amerika alleen 400 verskillende soorte van Kristendom. Dit is wat uit die
vuur uitgekom het.
Maar, sê U, vandag is ons sagter van aard as ons voorvaders; ketters
word nóg in Rome nóg in Stellenbosch verbrand. Ons wil net hê, dat boeke
oor „seks" geban moet word.
Wat betref die nie-verbrand van ketters as ons die kans kry: ons
is so min gevorder in beskawing en nog so na aan die Grotbewoner, dat ek
gladnie so seker is nie.
Met betrekking tot „seks"-boeke, vertrou ek U nie.
Die mense, wat
hardste skreeu naar sensuur praat asof seks 'n siekte is en nie iets gesonds en
mensliks nie — die vernaamste onderdeel in die lewe. Jong kinders, wat rein
van gemoed is, kry geen skade uit die openhartigste boeke nie. Jongmense
berokken huileself die meeste skade deur omgang met slegte maats, en enige
boek, selfs die Bybel, sal olie wees op die vuur van 'n bedorwe gemoed.
Wat ons nodig het is meer verstand by ons ouers en meer openhartigheid met hulle kinders. Geslagskwessies kan openlik bespreek word; en
dwaasheid ten opsigte van seks of drank of voedsel of die ander essensiële
dinge van die lewe kan gehekel word. Dan sal daar 'n end kom aan al die
verhole gegiggel in hoeke, en seuns en meisies sou in hulle moeilikhede in
verband met geslagsake sonder skaamte hulle ouers raadpleeg as raadgewers
wat verstaan. Op die oomblik is, in die meeste huisgesinne, die ouers die
laaste mense om ook maar te dink, dat hulle kinders moeilikhede het. Die oorsaak is die puriteinse, eeue-oue, dom-kriminele Verbod op Geslagskwessies.
Ek sal nooit die kritiek vergeet van 'n jong seun met betrekking tot
wat 'n welmenende dame vir hom en sy maats gesê het nie. Hy het gesê:
„Sy het gepraat asof ons nooit konyntjies had nie!" en hy het lekker gelag.
Ek was dit met hom eens, dat die hele saak, konyntjies en al, 'n groot grap
was met niks ernstig daarin nie, tensy ons van ons verstand boerplekke vir
konyntjies maak. Seks is, net soos die Dood of die veelvuldigheid van ons ingewande of Parlementêre Goewerment 'n groot grap, en as ons enige een van
hulle te ernstig opneem, word ons geestelik siek of mal. Dit is beste om hulle
met eerbied, steeds deur humor getemper, te behandel.
In die tussentyd, voed op en voed goed op. As ek vir myself mag
spreek, kan ek sê, dat as 'n opvoeder van 40 jaar ondervinding, hoofsaaklik
in Letterkunde en Filosofie, ek nooit geskroom het om in 'n gemengde klas
op geslagskwessies neer te kom nie. Ek het altyd, soos ek ander aanraai, die
netelige saak vasgevat. Openhartigheid waar moontlik, of so'n mate van
agterhoudendheid as wat in deeglike famielies in ag geneem word verdryf sowel die dwase betowering van die misterieuse as alle vieslikheid.

Ons praat teveel asof onsedelikheid alleen die oortreding van 'n gebod
beteken. Om aan te haal, wat ek eenmaal in die „Rand Daily Mail" geskrywe
het: „Ons moet betreur, dat dit erken moet word, dat ,onsedelike' boeke bestaan, maar verskillende beoordelaars sou verskillende definisies en lyste
opstel. Myne sou alle boeke insluit, wat oorlog en militarisme verheerlik; baie
,vaderlandsliewende' gedigte, en party van Rudyard Kipling; baie ,skelmestories', wat direk of indirek die dade ophemel van inbreker-menere; of van
Napoleon die Grote of Dr. Jameson
en sulke boeke soos ,Westward
Ho'!"
Sensuur en Liefdadigheid moet tuis begin. Gesonde tuistes, gesonde
ouers, sensuur van slegte maats. As 'n kind 'n boek tuisbring, wat die ouer
meen „sleg" te wees, laat die ouer dit openlik met hom bespreek en die redes
gee net soos hy dit sou doen as die kind 'n bottel brandewyn huistoe sou
bring vir sy eie gebruik, 'n Boek kan „sleg" wees vir 14, maar „goed" vir 40:
so ook brandewyn. Blote verbod wek net nuuskierigheid op, en die laaste toestand word erger as die eerste. Ek vind, dat ek 'n sekere mate van simpatie
het vir die ketter Mark Twain, waar hy wens, dat Adam en Eva nie verbied
moes geword het nie om die appel, maar om die slang te eet.
Maar om van ketters af te stap — terwyl ek skryf, kom daar 'n verklaring van die Aartsbiskop van Canterbury, waarmee ek nederig saamstem en
wat kan dien om die seën uit te spreek oor wat ek probeer het om te sê:
„Ons wil die geslagsdrang, wat 'n deel is van die mens se erfenis, vrymaak van die indruk, dat dit altyd omring moet wees van negatiewe waarskuwings en beperkings, en dit op sy regmatige plek plaas onder die groot
skeppende en vormende kragte van elke seun en meisie."
Die aartsbiskop sê, dat hy groter vryheid in die bespreking van geslagskwessies goedgekeur het vanaf sy voorsitterskap van die raad in 1902, daar
hy liewer al die gevare wou loop aan vrye besprekings verbonde, as die groter
gevare, wat die gevolg was van die voormalige sameswering om stilswye en
verbod te handhaaf. Hy verwelkom die nuwe vryheid en die openhartigheid
en gelykheid van verhoudings tussen jongmense.
MAX

DRENNAN.

Najaar-Sonskyn.

Op so'n dag •— O, man, op so'n dag
Het Pallas uit die hoot van Zeus gespring,
Apollo vir die Python-draak verdring
En Herakles verskyn in al sy mag.

Teen mense-plae; O, en skeppingskrag
Dwing digters wat vergeet het om te sing,
Penseel en beitel — ritmies ongedwing
Werk hul: die Lewensstroom vloei diep en sag.

Het ooit die heuwels, opgespring soos nou,
So trillend-vol van lewe wat wil breek
Deur wonder van die sonverligte blou
En bruis met inspirasie honderdmaal
Oor jeugd wat smag om skoonheid uit te spreek
Daar op die Hoogveld van ons ou Transvaal?

T. J.

HAARHOFF.

Uit Die Griekse Antologie.

/. Werk en Liefde.
O ongelukkig wie moet sonder liefde lewe.
Nog werk, nog woord is sonder liefde goed.
Ja, stadig sloer my siel: maar as sy jou gewaar word
Voort vlie sy daar met meer as weerlig-spoed.
En daarom sê ek, vriendlief, O vlug tog nooit die liefde,
Die liefde leer die lewe sy skerpte en sy gloed.

2. Waarom?
Waarom so koud? Daar in die skadu-ryk
Sal jy g'n minnaar vind nie, Maagdelyn.
Dis lewendes wat liefdesgawes smaak
Daar anderkant is asstof wat verdwyn.

3. Die Ster.
Hier onder lewendes was jy die More-ster,
Dood, skyn jy in die aand uit hemelryk van ver.

4. Heliodora.
Ja, die kroon van Heliodora sterf wat op haar voorhoof troon,
Maar die skoonheid van haarselwe kroon met nuwe
glans die kroon.

5. Die wens van Plato.
Jy slaan die sterre ga, O ster van my
O, mag ek somar dan die hemel word
Opdat uit duisend, duisend ogies bly
Ek liefde-lanke op jou neer mag stort.

6. AI.
As ek vir jou aanskou, my lief,
Dan sien ek al,
Maar sien ek al en jy's nie daar
— Dan niemendal.

7. Die Krans.
Ek stuur jou, Phodokleia, 'n krans met bloeisels mooi —
Met eige vingers het ek hul gevleg;
Daar's lelies en daar's rose, 'n prag van wit en rooi,
Narkissus slank en violet opreg.
Gedenk jou krans: laat staan hovaardigheid:
'n Blom verwelk: vir jou ook kom 'n tyd.
T. J.

HAARHOFF.

'n Sonnet van Ronsard.
Comme on voit sur la branche au mois de mal la rose.

Soos iemand op haar tak in Mei die roos aanskou,
Daar in haar skone jeug, met bloeisels in hul fleur,
Die hemel word jaloers, so helder is haar kleur,
As met 'n traan die Dageraad haar loof bedou,

Bekoorlikheid die rus by haar, en liefde trou,
Wat deur die bome sprei 'n balsemende geur
Tot, óf deur hitte fel verslaan óf reën-versteur,
Sy sagbeswymend sterf en blaar na blaar ontvou;

So, in jou lieflikheid, jou eerste opbloei gul
Toe Aarde en Hemel saam die skoonheid eer van jou
Verknip die Lot jou draad — net as het ek behou.

Vir Dode-offer neem my vrees, my trane as troos,
En hierdie vaas met melk, diè mandjie blom-gevul
Sodat in lewe en dood jy steeds mag wees 'n roos.

T. J.

HAARHOFF.

Die Ongeluk.

LEEK en ontdaan het my vriend by my kom binneval. So aangegrepe
het ek hom nog nooit van tevore gesien nie. Sy anders ronde, vrolike,
goedmoedige gesig was vervalle, swaar, oud. Diep groewe het langs
die hoeke van sy mond afgeloop. Sy oë het angstig-benoud, soos die van 'n
gevange dier, gestaar; sy neus en mond het senuweeagtig getrek. Sy hand
was klam en koud toe hy dit vir my gee, klam en koud soos die van 'n dooie.
„Magtig, man! wat makeer jou?" roep ek verskrik uit toe ek hom sien.
„Is jy siek? Jy sien daar aaklig uit!"
My vriend probeer my 'n antwoord gee, maar kon blykbaar geen afgeronde gedagte vorm of sin formuleer nie. Hy uiter 'n paar afgebroke, verwarde woorde — klanke liewer —, hou op, kyk my met sy kranksinnigangstige oë aan, slaan ineens sy hande voor sy gesig, ril oor sy hele liggaam
en draai hom weg.
Sy gedrag het my natuurlik nog meer verskrik; ja, heeltemal ontstel.
Soiets het ek nog nooit van hom meegemaak nie; sou dit van hom, goedrond,
gemaklik en opgewek soos hy gewoonlik was, nooit verwag het nie.
„Hemel! man," sê ek angstig, en sit my hand op sy skouers, „wat is
dit dan tog?"
Toe ek my hand op sy skouer lê, was dit of daar 'n rilling deur sy
liggaam gaan. Toe voel ek sy liggaam langsaam verstyf; hy rig sy kop op;
en draai hom langsaam naar my om. Dit was of sy hele gesig ontspan, sag
word, of sy oë vogtig word. Toe sy oë weer vol in myne kyk, rol daar
langsaam groot trane uit.
Vreemd te moede en aangedaan, kon ek nie help dat my oë ook vogtig
word nie. Ek neem albei sy hande in myne, en beseftende dat hy iets baie
pynliks en gewigtigs op sy gemoed moes hê, sê ek, „Kom ons gaan sit" en
lei hom, sag-dringende, naar die hoek van my kamer waar twee groot leuningstoele staan. Saggies du ek hom in die een stoel en loop naar die muurkas,
menende om hom 'n sterk glas brandewyn en water te gee. Hy het egter my
bedoeling begryp en keer my.
„Net 'n glas water, asseblief", sê hy, op so 'n weemoedig-skrynende
toon, dat dit my hart byna tot huilens toe seer maak, en ek moeite het om nie
soos 'n moeder naar hom terug te loop, my arm om sy skouers te slaan, en
met hom saam huilende, hom te kry om sy leed te kla nie. Maar ek bedwing
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my, bedenkende dat kalmte onder omstandighede van groot aandoening altyd
die beste is, en bring hom die glas water.
Hy het dit langsaam uitgedrink en kennelik met moeite.
Dit was
duidelik dat hy hom geweld aandoen. Maar die water het hom goed gedoen,
en eenmaal ingestel tot selfbeheersing op een gebied was dit hom makliker
om homself tot selfbeheersing ook op ander gebiede te bring. Hy leun agteroor in sy stoel en maak sy oë toe. Sy hande klamp hy oor die eindes van
die stoelleunings vas. Hy was aan bedaar. Die aanvanklik nog krampagtige grypwoelinge van sy vingers om die leuningeindes, die trekkings
van sy gesig, word hoe langer hoe minder. Eindelik sit hy daar stil, maar
bleek en vermoeid, en lyk met sy geslote oë, soos 'n doodsieke in sy slaap.
Ek het dit beter geag om nie te praat nie, om hom nie met voorbarigdringende vrae tot miskien geprikkelde en onklare uiting van sy gemoed te
bring nie. Maar my hart was vol medelyde vir hom, my vriend; vir hom,
anders so opgewek, met die gulle lag, die stralende gesig, die klankvolle stem,
wat in begrypende skerts, my hart so verwarmend kon opbeur, vir my, gewoonlik die teenoorgestelde van homself, die ernstige, die swaarmoedige, die gebukte draer van die lewe se laste. Weliswaar my lewe was ook altyd moeiliker, veel moeiliker gewees as syne. As kind van eertyds vermoënde maar
later verarmde ouers het ek my swaar moes inspan, my baie ontbering moes
getroos, 'n nie te sterke liggaam oorhou, om eindelik 'n paar jaar rustig in
Europa te kan studeer. Maar my vriend, medestudent in hierdie mooi Duitse
stadjie, se lewe was heel wat aangenamer en makliker gewees. Seun van 'n
ryk fabrikant het selfs die jare van die groot oorlog sy familie min ontberings
veroorsaak; inteendeel, sy vader het groot skatte toe en daarna verwerf. En
nou was hy reeds 'n paar jaar lang student in die regte; het pragtige kamers
naas my betreklik armoedige gehad; en het selfs kort gelede op sy verjaarsdag, 'n pragtige tweesitplek toermodel Benz-motorkar van sy vader present
gekry. Want hy was geen slegte student nie. Hy het sy plesier geneem,
maar ook sy werk gedoen, en, intelligent soos hy was, juis voor sy verjaarsdag, 'n belangrike eksamen goed afgelê. Maar die Benz was ongetwyfeld sy
lus en lewe sedert hy dit gekry het, en gepaard met 'n sedert kort opgevatte liefde vir 'n meisie in sy geboortestad, het hy in die gewoonte geraak
om Saterdags vir die naweek huistoe te ry, 'n afstand van ongeveer 'n kilometer of tagtig.
Meteens skrik ek op waar ek hom so sit en aankyk. 'n Gedagte flits
skielik deur my brein. Dis waar ook, ek het dit vir die oomblik vergeet, maar
hy moes eintlik tuis wees. Eergistermiddag, wel geen Saterdagmiddag nie,
maar 'n Woensdag wou hy tog huistoe ry om sy meisie 'n verrassing te besorg.
Sy sou gister verjaar. En nou sit hy hier, verwese, ontdaan! Wat het tog
gebeur? Iets met sy meisie — 'n rusie? Maar sou dit hom so geweldig kon

aantas, in so korte tyd? Sou 'n liefdesuitval, hoe heftig ook en pynlik, vir
hom, opgewek van aard en geneig om die gewone moeilikhede van die lewe
maklik van hom af te skud, dermate kon aangryp, kon pynig, kon beangs?
Het hy dieptes van gevoel waar ek nog nooit naar vermoed het nie? En was
sy gevoelens tog kwetsbaarder as ek gedink het? Miskien. Maar tog snaaks.
Het ek my dan so in sy geaardheid vergis?
En toe ineens begin hy te praat, toonloos, kragloos, dof, soos 'n sieke:
„Jy weet, ek is eergistermiddag hier weg om my meisie 'n verrassing
met haar verjaarsdag te besorg. Jy weet ook dat ek in die reël 'n versigtige
ryer is wat geen riesikos neem met wilde jaery nie. Jy sal jou ook herinner
dat ongeveer halfpad tussen hier en my woonplek 'n herberg langs die pad
staan, waar dit my gewoonte is om stil te hou en 'n glas bier te drink voor
ek verder gaan. Miskien onthou jy ook: 'n mens ry eers 'n lang heuwel af;
bosse staan weerskante van die pad; die pad is so te sê reguit; maar onder
aan kry jy skielik 'n skerp draai, 'n Gedeelte van die draai bestaan uit 'n
smal brug. Net anderkant die brug staan die herberg."
Meteens verstyf my vriend se Iyf; sy oë, wyd-ope, staar angstig voor
hom uit; sy hande klou teen die leunings vas; sweetdruppels breek op sy
voorhoof uit.
Hy praat gejaag, hygend:
„Die waard en waardin — onthou jy hul nog? Vriendelike mense
en albei versot op" — hy sluk — „op hul seuntjie" — hy sluk weer — ,,'n
pragtige kêreltjie van vyf jaar oud — blond — blou oë — lewendig. O God!
as ek daaraan dink! Maar wag — laat ek jou vertel — laat ek jou vertel.
Ek was 'n bietjie laat — ek het harder as gewoonlik gery — ek was nie van
plan om by die herberg stil te hou nie. Ek het harder as gewoonlik gery, sê
ek. Veral toe ek die heuwel afkom, veel harder, baie Hard. Vir die eerste
keer in my lewe gevaarlik hard. Dit was of ek ineens dronk van die vaart
geword het; die duiwel van snelheid my besete het. Die pad wat agtertoe
wegskiet onder die motor uit, wegvloei soos 'n stromende watervloed; my
voortglydende gevaarte wat sny deur die lug met 'n geluid soos van rooiwarm
ysterblokke sissende in koue water; die dreunende geronk van die enjin soos
'n magtige meeslepende maatsang — het naar my kop geslaan in een wilde
begeerte naar meer. Die bome het strak soos soldate langs die pad gestaan.
Soos 'n ster wat in onkeerbare beweging voortskiet in die oneindige het ek
ïny voel voortbeweeg. Dit het my gelyk of die voortvlieg ure geduur het; in
werklikheid was dit maar 'n paar minute. En toe ineens sluit die vista van
die pad hom voor my af. Soos 'n sweepslag tref die gedagte my bewussyn:
„Die draai in die pad!" En meteens is ek weer nugter, by my positiewe.
Ek slaan die remme aan so hard as ek kan, probeer die draai afsny soveel
moontlik. Met my hele krag op die stuur probeer ek daardie draai vat, die
pad hou tot op die brug, tot oor die brug. Hoe ek dit reggekry het besef ek

nog steeds nie. Ek kon voel hoe die regterkant van die moter rakelings skeer
langs die wal van die pad, en ewe gly linkerkant-toe by die draaing. Maar
hy herstel hom. Ek vlieg oor die brug. Weer die draai aan die andeikant voor
my! As ek maar dié draai ook kan haal, sou die ergste verby wees! In 'n
laaste inspanning haal ek al my kragte uit. My bene voel of hul uitinekaar wil
spring op die remme; my arms of hul wil afgewring raak op die stuur. Maar
dit luk my, God sy dank. Die voorste deel van die kar hou die pad.
Die
agterste deel skuiwe oor die pad soos hy gly, slaan teen die wal aan, maar . . .
die kar hou die pad. En toe gebeur ineens die ontsettende! Die remme gee
pad, en ek het geen beheer meer oor die nog steeds voorthollende kar nie.
Sy vaart was wel baie verminder en op die nou ligtelik opdraande pad steeds
meer aan verminder, maar nog so dat ek alleen met moeite in die draaiende
weg kon bly." Hy hou 'n oomblikkie op, vervolg weer: „Daar staan opeens
voor my . . . . 'n kind iets en optel in die pad! O vreeslikheid! O grusaamheid vir wat toe gebeur het!"
My vriend sluk, gryp naar sy keel, snak naar asem, spring op en vervolg al hygende, terwyl druppels sweet op sy voorkop vorm, en sy hand
afwerend die lug instoot, asof om die aaklige voorstellmge van sy gees weg
te hou:
„Die moeder het links langs die pad gestaan en sien my kar. Kennelik verstyf van die skrik, kon sy geen voet verroer of skreeu nie. Ek self
ook sien die seuntjie nog voor hy my sien. Ek skree! Met die krag van
wanhoop kry ek dit reg om selfs die horing te blaas. Die kind was bietjie
aan die regterkant; my kant van die pad. )
Hy skrik en staan 'n oomblik
botstil. Ek probeer links swenk en nog tussen hom en sy moeder deurry.
Ek sou dit reggekry het ook, maar op die laaste oomblik probeer hy die pad
oor hardloop naar sy moeder se kant. „Du Gott, Du lieber Gott!" O help
my, o vergeef my! O waarom die vreeslikheid net vir my?"
Hy hou 'n oomblikkie op, vervolg vinnig en hortend, of die woorde
hom swaar val om te sê, maar tog gesê moet word, en daarom hoe gouer hoe
beter:
„Die regterkant van die moter raak hom — ek hoor net sy angsgeskreeu — ook 'n gil van die moeder — ek hoor dit nog in my ore — hy
word hoog in die lug gegooi — dit reen op my voorruit van . . . van " (hy
verberg sy gesig in sy hande) „druppels bloed — die liggaampie smak neer
op die motorkap — rol af op die modderskerm — plof neer in die pad — die
moter kom vanself tot stilstand 'n end verder in die pad — en ek, ek arme
ongelukkige — rillende oor my hele lyf — en vociende of ek wil waansinnig
word, demonies wil skaterlag, ja, oor die vreeslike gebeurtenis wat my, my
1
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) In Duitsland hou regs van die pad.

moes oorval, in een enkele oomblik van onbewaaktheid — skaterlag of anders
my bewussyn vernietig deur myself ook te pletter te loop teen iets aan — ek
struikel terug naar die plek van onheil — waar die arme, dooie, bloederige,
vormlose klompie lê — die verminkte, verbryselde liggaampie van wat 'n paar
minute tevore nog 'n kind was, oogappel van sy ouers — vreugde van hul
lewe — 'n kind, blond, blou, lewenslustig. Oor die lykie het die moeder flou
gele. Ek kon my ook nie verroer nie. Ek kon net maar staar naar die twee
daar. Maar toe hulle die moeder optel — toe ek sien — die vermorselde
liggaampie — het dit my ook voor die oë geduisel."
Hy hou op en gaan weer sit in die stoel. Agteroor geleun, rus hy 'n
paar oomblikke. Dan vervolg hy mat, oë geslote:
„Toe ek weer bykom, lê ek op 'n bed in een van die kamers van die
herberg. Iemand, wat later 'n dokter geblyk het, buk hom onmiddellik naar
my toe en hou my 'n warme drank voor die mond. Maar ineens kom ook
die hele afskuwelike toneel van wat gebeur het my weer voor oë. Ek vlieg
op, sidder, bedek my gesig in my hande. Die dokter maan my om kalm te
wees. Ek moet bedaar, sê hy, dit was 'n blote ongeluk; ek sou weer kan
flou word en die vorige bewusteloosheid het reeds onrusbarend lang geduur.
Daar was tog niks meer aan die gebeurde te doen nie, ens. Onder sy woorde
en die invloed van sy simpatieke manier, het ek ook inderdaad begin bedaar.
Dit was of my gevoel van skrik, van ontsetting, langsaam begin terugwyk, en
omslaan in 'n gevoel van diepe neerslagtigheid en droefheid. Ek kon my
nie bedwing nie; opeens bars ek in trane uit. Lang en weldadig het ek
gehuil, en so het die dokter my gelaat. Na 'n tyd toe ek kalmer gevoel het
het ek die kamer uitgegaan. Ek wou, indien moontlik, met die ouers praat;
my spyt en wroeging aan hulle vertel, aanbied om te doen wat ek ook kan,
om die leed wat ek hulle veroorsaak het op enige moontlike wyse te versag,
te temper, te vergoed. Moeder en vader, moes ek verneem, was in die kamer
waar die lykie lê. Beide, gebroke deur smart, kon niemand sien of spreek nie.
Met die dokter, wat nog 'n bietjie gebly het, vir die geval dat sy teenwoordigheid mag nodig wees, is ek tenslotte naar die naasbyliggende dorp
toe. Ek kon by hom bly, het hy gesê; hy sou sorg vir een en ander; ek moes
maar intussen bed toe gaan. Ek het naar hom geluister; hy het my 'n slaapdrank gegee.
Dit was gistermöre Iaat toe ek wakker word. Hoewel nog senuweeagtig en gekweld, was ek darem beduidend beter. Volgens die dokter, wat
intussen by die ouers gewees het, was ook hulle enigsins bygekom, hoewel
die moeder nog steeds deur geweldige viae smart oorval word. Die begrafnis
sou die middag plaasvind; hy raai my egter af om dit by te woon. Tog het
ek gegaan. Miskien was dit verkeerd", (sy stem styg weer, sy oë staar wyd
ope), „want die gesig van die vader, eers star-bedroefd, maar toe hulle die
r

kissie in die graf laat sak, ineens wanhopig-rasend, byna immekaarkrimpend
van smart, was my te veel. Ek het gevoel of my senuwees wou instort, of my
selfbeheersing wou gaan, of ek sou kon vloek teen die hemel omdat dit my
tot onwillige werktuig gemaak het in die veroorsaak van hierdie bittere smart
aan mense wat dit nie verdien nie. Nog vervul van hierdie wrokkige gevoel
het ek teruggekeer by die dokter. Skielik sien ek my herstelde moterkar daar
staan, 'n Rilling, 'n koue koors gryp my aan, 'n vrees byna by die aanblik
van die masjien: kil, onbewoë, of daar niks in die wereld gebeur het nie, niks
nie, of hy nie gister byna vir my verongeluk, en 'n onskuldige jong lewe
inderdaad vernietig het nie! Maar toe kom my wrok van soewe weer in my
op, en dit keer hom teen die moter: teen sy starre onbewoënheid, teen my vrees
vir sy blinde krag. Sou ek bang wees om weer daarin te ry, sou ek te weinig
man wees om my senuwees te bedwing en daardie blinde mag te beheers?
Ek besluit daar en dan om terug te keer hierheen, en gaan die dokter groet.
Hy verset hom teen my terugkeer; ek moes nog 'n paar dae by hom bly;
eers heeltemal tot kalmte kom. Maar ek was beslote om baas te wees oor my
senuwees, en nie my senuwees oor my te laat baasspeel nie, en ek het gisteraand teruggekeer. En tog, toe ek weer die stuur in my hande neem, die enjin
hoor ronk onder my, die gevaarte voel beweeg — was dit byna of ek die kar,
soos 'n onreine dier, sou wil los, wil verbrysel, doodmaak, jy weet soos die
mense in die Bybel met diere gemaak het. Ek beheers my egter, al het dit
byna al my krag gekos, en verder het dit goed gegaan — behalwe toe ek
weer die plek verby ry . . . waar die ongeluk gebeur het . . . lewe, jong lewe
geneem is . . . kort tevore (hy sidder) liggaampie . . . lillende . . . gele h e t . ."
My vriend hou op, terwyl 'n smartelike trek oor sy gesig gaan.
'n paar oomblikke vervolg hy kalmer.

Na

„Ek het gistermiddag laat hier aangekom. Ek het my uitgeput gevoel
en wou liewer niemand spreek nie. Ek het bietjie gaan lê, maar kon tog
nie slaap nie. Toe val dit my ook by dat ek intussentyd nooit weer aan my
meisie gedink het, haar niks laat weet het nie. Ek het my gedwing om 'n
briefie van uitleg aan haar te skrywe, en te sê ek sou Saterdag soos gewoonlik huistoe kom. Maar die skrywery het my weer feller aan die gebeurtenisse
herinner; my senuwees was onvas na die moterryery; dit was my duidelik dat
dit my swaar sou val om die nag slaap en vergetelheid te vind. My skuldbesef, want my skuld is dit! . . . het veral met die skrywery weer fel in my
opgedring. Want wat gebeur het val nie goed te praat nie. Die ongeluk is
en bly my skuld. Die remme het gebreek, ja. Maar omdat ek hulle oormatig
gebruik het. Ek het daardie seuntjie vermoor, vermoor! Al sou alle mense
my vryspreek, hierbinne sou ek my skuldig weet. O, God, o God — wat
moet ek doen? Is daar ooit weer rus vir my siel te vind?"

Handewringend hou my vriend vir 'n paar oomblikke op, gaan dan
weer iets rustiger voort:
„Ja, wat ek wou sê, met hierdie gedagtes koortsagtig woelende in my,
het ek in die stad rondgeloop na ek die brief gepos het. Ek wou loop tot ek
so moeg voel dat ek wou neerval van uitgeputheid, geen gedagte meer kon
dink nie, vergeet die aanklag van moord, moord, moord, van myself teen myself. Hoe lank ek rondgeloop het weet ek nie. Maar dit was my tenslotte
of ek nie meer loop nie, of ek, half bewusteloos van moegheid, sonder gevoel, halfswewend my voortbeweeg. In 'n toestand van halwe verdowing
het ek by my kamer teruggekom, so op my bed neergeval en so weggesink in
'n toestand van bewusteloosheid. Toe ek my self weer gewaar word, ry ek
in die moterkar. Dis helder maanlig; voor my strek uit, verdwynende met 'n
skerp punt in die verte, die wit streep van 'n wye sementpad. Oor die pad
snor, nie sweef die moterkar. Ek vlie daaroor, skokloos soos in 'n vliegmasjien. Alleen die lug loei soos 'n stormwind om die moterkar van die geweldige voortbeweging. Ek voel my sing —vrolik, jubelend, tot ekstase vervoer, deur die snelle beweging, wat soos warm wyn deur my are vloei. Saam
met die wind juig-loei ek in fiesieke genotsuiting van my voortvaartdronkenskap. En toe . . . wat sien ek in die pad? 'n Kind? Nee, twee, drie, vier —
'n hele ry! Hulle vat hande, hul lag en sing, hul dans 'n rondedans! Hulle
sien my nie — en ek, ek is lam, verstyf, magteloos. Ek wil skree — en my
keel weier klank; ek wil rem — en my bene is dood soos lood; ek wil blaas —
en kan my arms nie van die stuur oplig nie. En altyd vlieg ek nader, en die
kinders sien my nie. Ek voel of my oë uitpuil uit my kop; of ek wil swymel
van mislikheid. Toe was dit of die kinders ineens die moterkar gewaar. Stokstyf staan hul van skrik. En ek kan meteens hul gesigte sien. Wat is dit?
Iedereen het dieselfde gesig: die gesig van die seuntjie van die waardin van
die herberg! Ek sien die angs groei in die blou oë; ek sien die mondjies hu!
opesper om te gil; ek sien afwerende handjies,
O
die moterkar is op
hulle!
Dis of die gesiggies angstig — woedend opspring naar my toe; of
die handjies naar my gesig klou, gryp, my oë wil uitkrap, nydig-woedend my
hart wil uitgrawe. Ek sluit my oë. Ek wil nie weer sien nie. Ek hoor net
één aaklige gegil om my heen. Die moterkar skok soos hy voortgaan. Is dit
oor die kinderliggaampies? Hij knars, dis of allerlei verbrysel word in die
wiele, orals om, in en onder die moterkar. Is dit kinderlykies, kinderbeentjies?
Wat val so warm, vogtig, kleverig op my hande, op my gesig? Is dit kindervleis, vermorselde, bloederige kindervleis? Radeloos-gillend swaai ek wild
met my hande om dit af te weer! My hande gryp — gryp warmvogtige vleisdele; daar sit hare aan, kinderhare, wat kom teen my vingers, daaraan vassit,
daartussen sit? Ek word waansinnig
. Gillende word ek wakker!
Ek sit regop op die bed. My hande klem my hoof weerskante vas. My
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vingers is in my hare; my palms bo teen my wange. Sweet stroom langs my
hoof, my wange, my hele liggaam af
Ek het opgespring en by die
venster gaan sit. Die raam het ek wyd oopgegooi. Die koel lug het die
hitte van buite my weggeneem, maar die vuur binne my het gelyk of dit hoe
langer hoe feller brand, hoe meer my gedagtes naar die gebeurtenisse teruggaan, nee teruggetrek word. Dit was toe wat ek by jou ingehardloop gekom
het.
My vriend hou op. Hygend leun hy weer agteroor in die stoel; die
oë geslote. Sy doodsbleke gesig is gespanne opgehef soos die van 'n biddende.
Die ellende van sy siel so smartelik afgeteken op sy gesig, roer my tot trane
toe. Diepbewoë en met moeilik bedwonge stem, loop ek naar hom toe, lê
my hand op syne, en probeer hom moed inpraat, tot kalmte bring.
„Kom, jong," sê ek, „jy staan nog te vlak by die gebeurtenis, jy sien
dit buiten verhouding. Jou senuwees het 'n sware skok gekry; jy is jou selfbeheersing grotendeels kwyt; en nou hol jou ontstelde verbeelding met jou
weg. Dit is natuurlik baie aaklig dat alles so moet gebeur het; dat een oomblik van onbewaaktheid so 'n ongelukkige nasleep moet gehad het.
Maar
alleen jou skuld was dit ook nie. Die remme moet nie gebreek het nie; en
die seuntjie nie, enigermate onverskillig tog, in die pad gespeel het nie. Hoe
dit ook sy, wat gebeur het, het gebeur. Jou skuld, vir sover dit bestaan, is
sonder die minste opsetlikheid gewees, en dus bloot noodlot, bloot ongeluk.
As jy enige les nodig gehad het teen onversigtigheid, het jy dit nou terdeë,
en eens vir al geleer. Kwel jou dus nie meer oor die verlede nie. Kyk naar
die hede en die toekoms. Doen alles in jou vermoë om te vergoed vir die
leed wat jy toevallig daardie goeie mense aangedoen het; sorg dat soiets in
die toekoms nie weer gebeur nie. Handel jy so, dan moet jou gewete, jou
morele gevoel van verantwoordelikheid tot rus kom. En ja, wat betref wetlike skuld, ek glo nie dat enige hof jou vergryp te swaar sal opvat nie, selfs
al beken jy tenvolle jou mate van skuld in die saak, as jy, terselfdertyd, jou
mate van skuldbesef en jou bereidwilligheid tot enige vergoeding ewe duidelik
aan die lig bring. Wat, per slot van rekening, is anders die doel van straf,
as om besef van verantwoordelikheid van dade en verbetering van gedrag aan
te bring? En, nou, wat dit betref, glo ek, soos ek reeds gesê het, dat jy meer
as genoeg jou les geleer het. Dus, ou kérel, beur op! Jy sien dinge te swaar
in. Probeer jouself regruk, dinge normaler insien, en jy sal gou weer jou
ouself wees!"
Hy het aandagtig naar my geluister terwyl ek praat, en toe ek ophou
kon ek nog 'n opflikkering van hoop in sy oë sien naglinster. Maar net vir
'n oomblik. Sy kop wat hy, onderwl ek praat, opgetel het, sak weer vooroor; sy liggaam vou in mekaar in slappe houding van neerslagtigheid.

„Kom, man," sê ek, „gee tog nie so toe aan jou gevoelens van bedruktheid nie! Bied bietjie weerstand! Probeer ook die ander kant sien! Na
«Ike nag kom 'n dag! Jou dag sal ook weer kom, as jy maar bietjie moeite
doen om uit jou nag te kom!"
Maar my woorde skyn maar min uitwerking op hom te hê.
Hy bly
nog 'n paar oomblikke so sit; toe praat hy langsaam, klankloos, byna soos
'n sterwende.
„My dag sal nie meer kom nie; dit voel ek hierbinne, dit weet ek.
Tenminste nie in hierdie lewe nie. Want wat jy ook sê, watter mooi woorde
jy ook gebruik," (hier styg se stem byna tot 'n kreet), „ek weet dit: ek is 'n
moordenaar! 'n Moordenaar, hoor jy? 'n Moordenaar! Waar ek ook kyk,
of ek my oë oop of toe maak, orals staan die woord in letters van vuur voor my
geskrywe: Moordenaar! Jy praat van die wet; die hof! Man, dink jy dat ek
selfs nog daaraan gedink het! Wet, hof buiten my — spot jy met my, om
te dink dat ek omgee wat ander dink of doen! Ek sou waaragtig kan grynslag, kan skaterlag! Wet, hof, vonnis, straf — die sit hierbinne my! Hier," en
hy slaan op sy bors, „hier troon my regter, hier word my onverbiddelike regspraak gevel, hier spreek my gewete, en dit sê vir my," (hy spring op uit sy
stoel, sy oë staar wild voor hom uit, sweet glinster op sy voorkop), „o, ek
sien sy vurige veroordelende oë, sy strenge verwysende vinger sê vir my: Jy is
skuldig, skuldig, skuldig, moordenaar!"
My vriend hou sy arms voor sy oë; val snikkende terug in sy stoel. En
my hart word soos lood in my, by hierdie woorde, 'n aaklige weë gevoel neem
besit van my toe ek hom so sien. Teenoor hierdie geestesgesteldheid, voel
ek my magteloos. Vrees begin my te bekruip, die skrikbarendste van alle
vermoedens, vrees vir 'n geestestoestand erger as die dood: die vrees dat my
vriend waansinnig word! By die daging van hierdie besef, voel ek myself so
beklemd dat ek geen woord kan sê, geen vinger kan verroer nie. 'n Koue
sweet voel ek oor my hele lyf uitbreek; benoud-angstig staan ek hom aan te
staar, 'n Paar oomblikke gaan so verby. Toe — is hy die eerste om weer
byna gewoon te praat. Hoewel nog bleek en béwerig skyn hy sy kalmte grotendeels terug te gewin het: die soort natrillende rus van 'n vuurspuwende berg
na die uitbarsting. Hy kyk my aan, en 'n matte glimlag trek oor sy gesig
toe hy my angshouding sien.
„Wees nie so bang oor my nie," sê hy sag. Hy bly bietjie stil, vervolg
weer met sy matte glimlag: „Hoe sê julle Boere nou weer? Alles sal regkom.
Ja, alles sal regkom," vervolg hy harder, „regkom soos reg en geregtigheid
dit vorder, die reg van ons verstand, die geregtigheid van ons gewete. Alles
sal regkom — op die pad wat ons gewete van ons eis — as ons net die moed
het om daardie pad te volg." Hy bly stil en ek begin weer te veradem, hoewel
n o g angstig-ongerus. Ek maak 'n beweging naar hom toe, menende om

my hand op sy skouers te sit. Dan vervolg hy ineens, strak, star voor hom
uit: „Wat sê die ou Bybelwet, 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand, 'n lewe
vir 'n lewe? Maar sy manier van invorder was verkeerd. Die dood van die
•een het die dood van die ander as straf geeis. Vir ons, mense van vandag
kan dit alleen beteken: die dood van die een eis die lewe van die ander as
vergoeding, 'n lewe van diens en toewyding. Ek gaan naar die ouers, om hul
my lewe aan te bied, my diens en toewyding, vir sover die as geringste vergoeding vir hulle kan dien in hulle verlies."
Hy bly stil, gaan dan weer voort:
„Ja, so is dit goed. Ek gaan naar hulle toe . . . vanaand nog . . . .
vanaand."
Ineens gaan daar 'n uitdrukking van vrees oor sy gesig, sy mond trek,
maar hy vervolg:
„Ek gaan . . . met die moter. Ek het myself oorwin . . . ek moet ook
hom, die masjien oorwin."
Hy praat vinniger:
„Weet jy, ek is eintlik nog bang vir hom? Ek voel op hom soos 'n
ruiter op 'n resiesperd. Altyd wil die perd hardloop — en die ruiter moet
hom inhou —. Maar laat die ruiter hom gaan, dan beteken dit dat die ruiter
hom self ook laat gaan — en waar sal albei eindig? Ek het eenkeer die
dronkenskap van krag en beweging ondervind — die masjien was my baas
— en nou is ek bang hy sal weer baas wees. Maar ek moet myself oorwin
— baas oor myself — baas oor die masjien — ek moet — ek gaan nou nog
naar die herberg . . . "
Vinnig loop hy deur toe. Ek probeer hom nog keer, maar hy weer my
-af. Ek voel sy liggaam so styf, soos gespanne draad.
„Nou of nooit," mompel hy, „nou of nooit . . . baas oor myself . . . .
baas oor die masjien."
En terwyl hy die deur uitgaan, besef ek ook: „Ja, nou of nooit; lewe
of dood, die dood van die liggaam, of die ergere dood van die gees, die
dood wat die mense — — waansin noem."
In spanning so groot soos selde in my lewe het ek die volgende ure
deurgemaak. Maar dit het aand geword en middernag geword en nog was
.my vriend nie terug nie. Met klere en al het ek gaan lê. 'n Paar ure lank
het ek koortsig geslaap. Vroeg die volgende more was ek reeds op. Ek kon
nie werk nie; ek kon my op niks konsentreer nie. Dan kyk ek uit die venster;
dan blaai ek in 'n boek; dan luister ek aandagtig as ek die minste geritsel
op die trap hoor. Eindelik is die diensmeisie daar. Sy bring my my ontbyt
en koerant. Ek maak die koerant ope. Byna eerste val my oog op 'n groot
•opskrif: „Ontsettende Voorval — Jonge man kranksinnig? Drama op X."

Meteens is my aandag gespanne. X. is tog die dorpie naby die herberg van
my vriend se ongeluk. En ek lees woorde wat onuitwisbaar in my geheue gegiif staan:—
„Van X. kom 'n ontstellende berig. Dit blyk dat sekere jonge N—,
student aan die plaaslike Uniwersiteit, en seun van die bekende fabrikant op
K—, Woensdag in 'n ongeluk naby X. gewikkel was, waarby hy die jong
seunijie van 'n herbergier oorry het, met die kind se onmiddelike dood as
gevoig. Uf hieiby enige skuld aan die jonge man toe te skrywe is, is onseker,
aangesien üit gebiyk het dat sy remme by die daling van die heuwel op hierdie
punt geoieek het. Hoe dit sy, gister, teen ongeveer vier uur, was die vader
in die gelagkamer, met enige vriende, wat gekom het om simpatie aan hom
te betuig met die treurige voorval. Opeens hoor hulle 'n moterkar buitekant
stil hou, en n jonge man kom binne, wat die student blyk te wees. Sy bleekheid en gespannenheid het iedereen se aandag getref. Hy het reguit naar die
vader geioop, wat hy uit vorige besoeke geken het, en hom aangespreek,
.Meneei , net hy ongeveer gesê, op 'n gespanne, vinnige toon, wat ook opgeval
het, ,ek het jou seuntjie gedood. God weet, dit was teen my wil. Maar ek
is tog sy moordenaar. Neem my, ek bring jou my lewe, my diens en toewydmg, om as vergoeding, vir sover moonthk, in jou verlies te dien."
Die
herbergier, te verbaas om 'n woord te kan sê, het hom alleen aangestaar. Toe,
volgens uie toeskouers, het hy ineens sy hand naar sy voorkop opgelig of hy
dit wil atvee; sy oë word wild; hy skreeu uit: ,Ek het myself oorwin — ek het
my masjien ooi win — hy wil my nie hê nie — ek kan nie meer nie —'; en
val bewusteloos neer op die vloer. Mediese hulp is dadelik ingeroep; en 'n
paar uie later is hy bygebring. Maar hy was vreeslik onsamenhangend. In
besonder moet hy homself gedurig beskuldig moordenaar van die verongelukte
kind te wees. Dit word gevrees dat sy rede aangetas is."
Trane vul my oë toe ek dit lees: „Sy rede aangetas." Dan het die
«rgste tog gebeur.
F. C. L. BOSMAN.

Liefde-Smart.

Nog nooit tevore is ek so geroer
om uiting aan my liefdesmart te gee
as nou, vandat jou oë bande smee
waarin jy my gevanklik weg kan voer.
Teen jou oorheersing het ek lank en stoer
gestry: 'n drenKling op die wye see
verkwis sy laaste krag om aan die wee
t' ontkom, wat uit die Dood sy grynslag loer.
Maar nou is ek oorwen; die heel dag droom
ek hoe ek wang en goue hare streel,
en later langsaam wegsink in 'n kus.
Totdat 'n ander ru gedagtestroom
my binnevloei: — „Vir jou nie dié juweel,
elders miskien, maar hier vind jy geen rus."
U. J.

CRONJE.

Iets Omtrent die Volksoorlewerings van die
S.-A. Bantoe.
IV. BANTOE-DIGKUNS.
M 'n skerpe grenslyn te trek tussen prosa en poësie in die ongekunstelde
letterkundige voortbrengsels van 'n primitiewe volk is nog moeiliker
dan om dieselfde verskil te onderskei by die meer gekonwensionaliseerde produksies
sy kontras met
van 'n kuituurvolk:
prosa kan noem
dit is uit die aard
die uiterlike kavan die saak al
rakteristieke
van
moeilik, dit word
poësie. Dit is dus
nog
moeiliker
ons saak om na te
waar daar by 'n
gaan of daar in die
volk so te sê niks
Bantoe - digkuns
bestaan wat ons
soiets bestaan as
as „sakelike" let'n poëtiese tegniek,
terkunde sou kan
of daar rym of
bestempel nie: al
assonans,
of
daardie
moeilikvaste ritme behede word nog
staan; of daar anverhoog deur öf
der karakteristieke
die totale gemis
is, dit sy uiterlik
van, öf die minof innerlik, wat
karakteristieke van
die digterlike taal
'n poëtiese styl in
en styl onderskei
kontras
met 'n
van prosa.
prosatrant, gebonSover enige
de in kontras met
navorsingswerk in
ongebonde
taal. J O A C H I M L U T Z * ) : K A F F E R S T U D I E S I. die tegniek van die
Dit is wat ons in
digkuns van die
Bantoe gedaan is, bestaan daar nie soiets as rym in enige oorspronkelike
produksie van ons naturelle nie. Dit is te wyte aan verskillende dinge, waarvan ons hier 'n paar kortelings moet aanstip. Eerstens val die dinamiese
aksent in die Bantoetale so te sê uitsluitend op die vóorlaaste lettergreep van
die woord, (b.v. Sotho: mótho, letsdtsi, morekór e), terwyl die dinamiese aksent
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op die laaste lettergreep alleen voorkom in 'n paar woorde, (b.v. Sotho: alleen
woorde wat uitgaan op -ng, d.w.s. lokatiewe en die gebiedende wys, meervoud: motséng — in die dorp, sepeldng — loop). Dit beteken dat daar maar
bitter-min woorde is met mannelike rym, wat boonop nog baie eentonig word
deur die herhaaldelik voorkom van één en dieselfde endmedeklinker, en dat
by gevolg die enig waarlik natuurlike rym in hierdie tale vroulik is. Twedens
het ons te reken met die musikale aksent, wat vry is in die sin dat 'n hoe, 'n
middel- or 'n lae
laaste lettergreep
toon ongedwonge
op amper enige
lettergreep van die
woord kan val, en
dit ook doen, heeltemal onafhankelik
van die dinamiese
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het, maar 'n hoe'
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i i . gevoel, die Euroook op die voorpese skansie in
hulle tale wil invoer.
Dan kry ons sulke
ondings
as „ Yiva
imithandazó yethü" (verhoor ons gebede), wat wel in die Europese ritmeskema pas, maar 'n vreeslike misvorming is van die egte „Yiva
imithandazó
yéthu".
Ook kry ons sulke dinge waar, omdat die
Europese model 'n mannelike rym het, die Sotho-vertaling of adaptasie
ook 'n mannelike rym gegee word, met die gevolg dat ons 'n ag-reëlige stanse
kry met endlettergrepe -ang, -ong, -ang, -ong, -ong, -ang, -ang, -ong, almal
lokatiewe en gebiedende wyse!

Bantoeta,e

Oor assonans is niks te sê nie. Sover bekend bestaan dit in die Bantoe
volksgedigte glad nie, en daar is maar een sendinggenootskap wat probeer het
om dit effens in te voer.
Maar al het die Bantoetale geen rym of assonans nie, ritme is daar
soveel te meer, en van 'n gehalte, ingewikkeldheid en veelvuldigheid waaroor
selfs die vakman af en toe verbaas staan. Die ritme is alweer nie soos die
ritme van 'n Europese gedig nie: dit is natuurlik wèl 'n dinamiese ritme, omdat die dinamiese aksent so sterk in die Bantoetale ontwikkel is: dit is nie
'n lengte-ritme nie soos in ou-Grieks of in Latyn; en van 'n intonasie-ritme,
soos mens dit miskien uit die sterk ontwikkeling van die musikale aksent in
die Bantoetale teoof the Duke of
reties kon verwag,
Wellington",
of
bestaan daar geen
nog beter, die oorspoor nie.
Maar
spronkelike vorm
hoewel dit 'n dinawaarin die Hemiese ritme is, is
breeuse poësie van
die manier waarop
die Ou Testament
dit voorkom heelgeskrywe is. Die
temal anders as
vergelyking
met
die Europese. By
laasgenoemde
laasgenoemde het
vorm is soveel beons vaste verster omdat een van
reëls. Soiets bedie sterk karakterstaan in die oortrekke van
die
spronklike
BanHebreeuse
digtoe-digkuns
nie.
kuns, die sogeOns kan Bantoenaamde parallelisgedigte die beste
me, ook baie sterk
vergelyk met 'n in
uitkom in die poëode-vorm geskretiese
skeppings
we gedig uit 'n
van die BantoeEuropese taal —
volksgees. Hierdie
bv.
Tennyson,
parallelisme vind
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sy
uiting nie net in
„Ode on the death
die uitgesproke digterlike voortbrengsels nie, maar ook in ander produksies
van die Bantoe wat ons gewoonlik nog naar styl nog naar inhoud as digterlik
beskou. Daar is bv. die spreekwoorde, waarvan ons in 'n vorige artiekel
'n paar aangehaal het, die idiomatiese wendinge, die raaisels, die kort epigrammatiese opsomminkies aan die end van 'n verhaal, die herhaling van
dieselfde sin in dieselfde ritme hoewel daar miskien ander woorde word gebruik. Ons kan die parallelisme nagaan in so 'n spreekwoord as die bekende

MAGGIE

LAUBSCHER.

PORTRET.
(In die besit v a n

D r . J.

Holloway.)

Lekgatlekgatla ó bona putsana, modikologa ó bona pudi e tona (die haastige
man kry 'n klein bokkie, die langsame man kry 'n groot bok — Haastigheid
is lastigheid). Die parallelisme kan as volg aangetoon word:—
(Vinnige man) Lekgatlekgatla — modikologa (langsame man).
(hy sien) ó böna — ó bona (hy sien)
(klein bokkie) — putsana — pudi e tona (groot bok).
Die bostaande growwe skema gee net die parallelisme van inhoud
weer. Om die parallelisme van ritme aan te dui word die volgende aangehaal:
Lekgatlekgatla — ó bona — putsana (putsana).
modikológo — ó bona — pudi e tona (pudi e tona).
Let op dat die ritmiese parallelisme van die eerste twee dele volkome
is, d.w.s. daar is eweveel lettergrepe in elke deel, die dinamiese aksent val op
dieselfde plekke, en die musikale aksent ook. By die derde deel is egter onvolkome parallelisme; die aantal lettergrepe is nie dieselfde nie, en nog die
dinamiese nog die musikale aksent val op dieselfde lettergrepe in elke deel.
Maar tog vorm die twee dele ritmiese parallele, tenminste vir die oor van die
BaSotho, aan wie se taal die voorbeeld ontleen is. Ons hoef hier nie verdere
voorbedde aan te haal of te ontleed nie.
Kom ons egter by die egte poëtiese skeppings dan kry ons eers die
ware ritmiese vorme in al hulle ingewikkeldheid te sien. Dit sou die grense
van hierdie aitiekel heeltemal oorskry om ook maar 'n vlugtige beskouing van
die ingewikkelde tegniek van sommige van die digvorme te gee. Dit is genoeg
om te sê dat dit heeltemal nie 'n onbewuste tegniek is nie; die digters weet
hoe om die ritmes van hulle taal te hanteer, en beskou dit 'n eer om dit
op die mees ingewikkelde manier te doen.
Ons kan die verskillende poëtiese voortbrengsels van die Bantoevolkere
verdeel in twee hoofkategorië, wat dan weer albei in hulle onderkategorië
val, nl. wat gemeen is om gesing te word, en dié om voor te dra. Eienaardig
genoeg is dit dat die stukke wat gesing word digterlik van veel minder waarde
is as die wat voorgedra word. Die woorde van die mees aangrypende sang
is dikwels baie banaal, en is buitendien selde meer as 'n eentonige herhaling
van een en dieselfde reël. Dit geld sowel vir die fees- as vir die treurliedere,
vir die krygs- as vir die werksliedere, vir die kinderspellied as vir die liefdeserenade, ook vir die ontelbare kleine liedjies wat elke naturel weet om vir
allerlei geleenthede voort te bring. Trouens, die musiek self waarop die
liedere gesing word is, hoewel nooit banaal nie, dikwels ewe eentonig as die
tot in die oneindigheid herhaalde woordemotief.
Van die onderverdeling van die liederekategorië het ons hierbo 'n beknopte idee gegee. Die van die gedigte wat in hoofsaak geresiteer word is
amper ewe veelvuldig. Die vernaamste is egter die sg. pryslied. Die pryslied, wat tussen hakies nie 'n lied is nie maar 'n deklamasiestuk, is eintlik

die grootste digterlike produksie van die Bantoe, waarop hul die meeste
trots is, en waarvan hulle die meeste verskeidenheid het. Ons sal dus by die
pryslied 'n rukkie moet stilstaan, en in verband daarmee 'n paar volksgebruike
aanstip.
Elke naturel, man, vrou of kind, het, buite die eie persoonlike name
(eienaam, familienaam, klan-naam) ook nog 'n sg. prysnaam, wat met die
klan-naam in noue verband staan. Ons het in 'n vorige artiekel laat uitkom
dat bv. die BaHuruthse van die westelike Transvaal die bobbejaan as totem
het. Nou is die woord vir bobbejaan in die SeTswana taal, die taal van die
BaHuruthse, thswene: en elke MoHuruthse (enkelvoud van BaHuruthse) word
bestempel met 'n prysnaam MoThsweneng
(bobbejaan-mens) wat natuurlik
van die woord thswene afgelei is. So heet 'n MoKgatla van die Pretoriadistrik Kgabo, na sy totem, die blou bergapie: 'n lid van Mamabolo se stam
in die Pietersburg-distrik heet Kolobe, na sy totem, die wilde vark. As mens
'n lid van elk van hierdie klans op 'n deftige manier wil aanspreek, dan g e bruik mens i.p.v. die gewone stamnaam hierdie feestelike klan-prysnaam. Nou
het elk van die prysname ook nog in verband daarmee 'n klein spreuk of sin,
wat nog verder 'n lof uitspreek op die eienaar van die naam.
Daar is indiwiduële prys-spreuke wat alleen op één persoon doel, en algemene prysspreuke, wat doel op elke lid wat die naam wat geprys word dra.
Die a l gemene prys-spreuke is van ouds afkomstig, en die name van die outeurs
daarvan is verlore gegaan. Die indiwiduële prys-spreuke is van baie jonger
datum, selfs van die laaste tyd en die outeurs is dikwels bekend, ja selfs
is die outeurs dikwels die persone wat die naam dra, want die naturel sien
daar niks in nie om in die openbaar sy eie lof te sing. Dit mag hier ook
aangestip word dat nie net persone, maar ook diere, bome, voorwerpe van
allerlei aard, natuurverskynsels, dolosse en die verskillende maniere waarop
hulle val, prysname dra en prys-spreuke het. So het enige jare gelede iemand
in Basoetoeland 'n versameling uitgegee van die prysname en prys-spreuke
van diere, voëls, dolosse ens., en het die skrywer self, in die loop van sy navorsingswerk, letterlik nie 'n ding gevind wat nie sy prysnaam en sy prysspreuk het nie.
Die pryslied is dus 'n uitbreiding van die gedagtegang van die prysnaam en die prys-spreuk. Het een of ander indiwidu op een of ander g e leentheid 'n roemryke of selfs maar 'n baie gewone daad verrig, dan dig hy
self, of laat 'n ander dig, 'n meestal baie hoogdrawende loflied, waarin sy
afkoms genoem word, belangrike feite in verband met sy lewe lank en breed
aangehaal word, en tenslotte die roemryke daad in alle geure en kleure vertel word. Hierdie gedig sê hy dan self by een of ander openbare geleentheid op, of laat dit vir hom deur 'n bekende in die teenwoordigheid van die
stam opsê. Behoort hy tot 'n familie wat 'n posiesie van eer in die stam i n -

neem, dan sal daar al ander prysliedere op ander lede van sy famielie bestaan,
daarvan word dan ook stukke in sy pryslied ingelas. Is hy 'n ryk man, dan
kan hy een of ander professionele prys-digter en -voordraer bestel om vir
hom sy pryslied te maak en dit op hoë geleenthede voor te dra. Dit spreek
vanself dat die kapteins en onderkapteins prysliedere besit, en dat 'n familie
van kapteins 'n reeks besit wat meer in getal, langer en ryker van vorm en
inhoud is as die prysliedere van die gewone man. Die oudste prysliedere van
so'n kapteinsfamilie gaan dan ook dikwels enige honderde jare terug.
Die manier waarop die prysliedere van 'n groot man of van 'n
kaptein deur die professionele lofsanger voorgedra word is interessant.
Elke
kaptein het sy eie spesiale lofsanger wie se plig dit is die verskillende prysliedere van die kaptein se familie en van die kaptein self te ken en op te sê.
By een of ander geleentheid staan die lofsanger ineens op, en begin met opgewonde gebare wat al woester en woester word die loflied aan te hef.
Die
hele ding word gewoonlik op 'n amper onnatuurlik hoë toon, soms amper 'n
falsetto, voorgedra, en so vinnig as moontlik, só vinnig dat die indiwiduële
woorde gewoonlik glad nie verstaanbaar is in die stroom van klanke nie. Gouer
en gouer word die deklamasie, opgewondener en opgewondener raak die lofsanger, totdat soms die skuim op sy mond staan. Ineens is die gedig uit, en
die lofsanger sak uitgeput neer, hyg naar asem, maar ewe kalm asof hy sy
neus maar net 'n bietjie hard gesnuit het.
Die taal en styl van die prysliedere is altyd opsettelik arga'ies: die ouer
prysliedere is dit vanself, en die jongeres word opsettelik so ingeklee.
In
die taal van die ouer prysliedere is daar baie wat vir die teenswoordige geslag eenvoudig onverstaanbaar is, en wat hulle maar op die klank af onthou
sonder dat dit iets vir hulle beteken. Sulke woorde of sinne kan hulle ook
alleen maar in die stroom van die gehele woordevloed sê: word die woordevloed gebreek, dan moet hulle na die begin teruggaan om die hele ding weer
op te sê. Dit is natuurlik 'n moeilikheid wanneer die navorser 'n stuk gedikteer wil hê om te ontleed, veral as die voordraer, wat amper altyd gebeur,
die stuk eenvoudig nie langsaam kan opsê nie, en maar altyd in die vlieënde
vaart van die openbare deklamasie bly, en daarby nog die opgewonde styl van
die deklamasie voor 'n geesdriftige publiek.
Die orige deklamasie-poësie van die Bantoe kom na die losfange as 'n
antiklimaks. Hulle bestaan hoofsaaklik uit kinderrympies, uit losse geleentheidsgedigte, en uit die, dikwels ritmiessaamgevatte, stukke wat voorkom in
verhale, veral in dierfabels, waar dieselfde persoon herhaaldelik op presies
dieselfde trant antwoord gee op vrae. Die teorie is al geopper dat sommige
van die verhale eintlik net dien om 'n geraamte te gee waaraan sulke gediggies geheg kan word. Een ding het egter al die ritmiese produksies gemeen met mekaar, en ook met die prosa-voortbrengsels — die rykdom van

verwysings naar persone of plekke of feite, wat miskien vir 'n vorige geslag
iets kon beteken het, maar waarvan die betekenis vir die teenswoordige geslag heeltemal verlore gegaan is. Die hele digkuns van die Bantoe sit voller
van sulke aanhalings as 'n ou-Griekse choros.
Ons moes hierbo baie in die verlede tyd praat, nie wat die voordra,
maar wel wat die komponeer van die gedigte aangaan. Dit is egter ook
nodig om aan te stip dat daar nog vandag digters bestaan wat in die ou trant
van die Bantoe komponeer. Dit word meestal gevind by die Zulu- en die
Xosa-sprekende stamme. Toe bv. die Prins van Wallis hier gekom het en
die naturelle-gebiede besoek het, het al die izimbongi (lofsangers) hulle bes
gedaan en is daar heelwat min of meer originele poësie op hom gemaak. Een
van die mees verdienstelike van sulke lofsangers wat nou nog die ou tradiesie
probeer voortsit is S. E. Rune Mqayi, wat alreeds enige boeke oor die lewe
van die Xosa-stamme uitgegee het, en wat voortdurend bv. in die blad
„Umthetheli wa Bantu" een of ander stuk in die ou trant ten beste gee.
In 'n volgende artiekel sal ons enige voorbedde van die Bantoe-digkuns
gee, in vertaling, met net hier en daar 'n kykie in die origineel, om die stof
wat in hierdie artiekel min of meer teoreties bespreek is, met. voorbedde toe
te lig.
G. P.

Lestrade.

Kunsnuus.

Die Afrikaanse Kunsvereniging, Twede Jaarlikse Handearbeid-Tentoonstelling, Selbornesaal, Johannesburg, 26 en 27 Sept., 1930.
Die Afrikaanse Kunsvereniging, Tiende Jaarlikse Afrikaanse Kunswedstryd, Stadsaal, Johannesburg, 25, 26 en 27 Sept. 1930.

Tr aumerei.

Had ek tog maar die blond en die hemelsblou;
Diamante omskep uit die möre-dou;
Die glinst'rende strale van sonnige goud;
Die heerlike groen van 'n digte woud;
Die spier-sneeuwit blankheid van 'n vlokkige wolk,
Dan kon ek met die, dalks, my liefde vertolk!

'n Kleed sou ek weef soos vir feeë berei word;
Die kleed sou dan oop voor jou voete gesprei word,
Met sy blond en sy blou, en sy goud en sy groen;
Daarop sou ek kniel om jou hulde te doen;
Die dou-diamante sou ek inryg soos krale
In blinkende stringe van skitterende strale

Maar helaas!

Ek het niks as 'n droom, o, so soet!

Tree saggies! Jy trap op my droom met jou voet!

JUWIME.

Aan - -

Sy moes 'n engel eens gewees het,
Skoon, hemels-skoon, ronddolend
Tussen reine blomme,
Wegdwalend van haar tuis,
Van daar waar engele woon;
Hier landend op die aardbol
My weg met glimlag-sonskyn,
Liefde-vreugde te vervul;
Want in haar hare speel die glans
Van hemelstofgoud en haar oog
Verraai die blou van hemel-blomme,
Waardeur 'n heilige flikkerglans
Die kuise onskuld van haar siel vertolk.
O, oor haar droom-soet aangesig,
Waarin die wit van lelies en die rooi van roos
Aan kleur van eng'le kleed en blosend wang laat dink,
Hang 'n deursigtig waas van heil'ge liefde,
Uitstralend deur haar oëblou,
Soet lig verspreidend om haar heen!
Sy moes 'n engel eens gewees het,
Maar my beminde is sy nou!
JUWIME.

SMARAGDE.

Smaragde.

i.
Een siel het in die doderyk gedwaal,
Belas met erf sonde, skuld, selfverwyt;
Bewus van oordeel en van strafbaarheid,
Verdoemenis waarna hy seker daal.
'n Sagte stilte suis; 'n bliksemstraal
Vertoon die siel in al sy nietigheid:
Dan rys 'n wondersoete stem wat pleit
Op bloed wat al die siel se skuld betaal.
Verlate en, o, moedersiel alleen,
Verstote, treurig met betraande oog
Het ek voor jou gestaan, jy was die een . . .
Die enigste wat elke traan kon droog;
Jou liefd' het my omvang, — 'n gulle seën,
Wat my veredel, vryspreek en verhoog.
II.
En voor die slaap die oë saggies soen . . .
Dwaal ons weer hand aan hand die weelde deur
Van daardie towertuin, vanwaar met geur
Van bloeisels van die appel en lemoen
Die windjie trek oor lanings donkergroen;
Of by die stroom waar wilgers bewe, treur;
Of waar die blomme met hul vlamme kleur
Die hart, met puur genot, geweld aandoen.
Vlug dae, nagte met aanloklik' dwang,
Soos skoenlappers, 'n bontgedoste stoet,
Dan skielik deur die geesdrif gly 'n slang . . .
Twee lewes saamgevleg; in vuur'ge gloed
Was elk bewys met weerbewys vervang . . .
En angstig bruis die hartstog deur die bloed.

III.
Ver in my droomland lê 'n kuil—'n plas
Van silwer water waarop lelies droom:
En blou-groen skaad'wees sluimer aan die soom
Oor my eensaam gebuk met sielelas.
Verkleur die son die hemel bleek soos as.
En stort sy beeld in goue gloriestroom
In my verlate kuil: ek buk in vroom
Verrukking oor sy beeld weerspieël in glas.
Verniet het sekerheid my hoop gevlei,
Want oor my sonnebeeld, oor my geluk,
Het donker wolkesluiers rou gesprei:
Vergete sielsmart laat sy las weer druk.
O sonnebeeld . . . jou liefd' geleen vir my . . .
O sluierwolk . . . jou liefde my ontruk . . .
IV.
Swart krul die sware lanfers om die brein
Van hom wat die papawergod vereer
Doodmoeg het hy vergetelheid begeer
Waarin sy smarte en sy angs verdwyn.
O wondermag, verlos, bevry van pyn,
Skiet hy omhoog, gedrywe soos 'n veer,
Versmelt in heil'ge ruimtes, en regeer
'n God in glans van smarag en robyn.
Skerp skiet in sy gemoed die nugt're smart, —
'n Gift'ge pyl met kennis weer begaaf,
Hy soebat met die wanhoop aan sy hart
Gif wat hom nou beheers, sy sielsangs laaf . . .
Verag deur jou dwaal ek half suf, verward;
Geboei deur liefde bly ek tog jou slaaf.
T.

REYNOLDS.

Oor Boeke.
HANS DIE SKIPPER,
deur Prof. D. F. Malherbe.
291 blads. — Prys 7 / - posvry. — Nasionale Pers, Bloemfontein.
N die hooffiguur van hierdie roman leef onverswak voort een van die
eienskappe van die Hollandse volk, wat ons tans maar selde aantref by
sy Afrikaanse afstammelinge, naamlik die liefde vir die see. Hans is nie
sommer 'n gewone visser, wat terwille van wins sy bedryf uitoefen nie. Afstammeling van 'n seekaptein wat tweemaal om die wereld geseil het en seun
van 'n vername noordkapper-jagter was hy. En deur 'n tyd troetel hy die
tradiesie van sy seemansadel, kniel hy in aanbidding voor die portret van die
seekaptein, „met sy windmaker mondering". Ekonomiese toestande het egter
van Hans gemaak 'n eenvoudige visser op 'n stranddorpie, 'n ou sukkelaar wat
skaars genoeg uit die see kan haal om sy huisgesin aan die lewe te hou. Maar
Hans is 'n digterlike dromer, wat hom noueliks bekommer oor alledaagse
moeilikheidjies. Die wye see is sy gebied; op die land slaap en eet hy, op die
see alleen leef hy.

I

„Daar is nie 'n heerliker werk nie . . . Om so digby die hart van die
see te lewe, om sy senuwee te voel as die skuit op die branders bewe, om sy
stem te ken en te weet waar hy sy skatte bêre, om die roer te swaai dat die
skuit in die skuinste hang van lekker-loop . . ."
Hierdie liefde vir die see is by Hans 'n verterende hartstog. As hy
in die ou tyd gelewe het, sou hy saam met die waaghalsigste ontdekkers oor
onbekende oseane rondgeswalk het. Maar op die ou stranddorpie kan hy net
droom oor 'n nuwe skuit waarmee hy hoop om 'n paar ekstra sjielings te verdien.
Diep in sy hart koester hy die ideaal dat Johan, sy enigste seun, die
tradiesies van 'n roemryke seemansgeslag sal handhaaf. Gedeeltelik word
hierdie wens vervul as vader en seun vir die eerste maal uitvaar op die nuwe
skuit, deur Meester se vrygewigheid gekoop. Maar na hierdie hoogtepunt
van geluk word Hans plotseling neergesmak in die afgronde van die wanhoop. By Johan, wat sy vader 'n tydlang half onwillig gehelp het, ontkiem
daar langsamerhand 'n sterk afkeer van die see. Hoe hy ook al probeer, hy
kan nie opgaan in die fantastiese visioene van sy vader nie, wat telkens nuwe

moontlikhede in die vissersbedryf sien en in vervoering raak oor die heerlikvrye lewe op die golwe. Hy vind 'n willige bondgenoot in sy moeder, arme
versukkelde Trynie, wat deur 'n lewe van swaarkry en gedurige angs oor die
veiligheid van haar man maar al te goed weet hoe weinig winsgewend en gevaarlik die vissersbedryf is.
Die botsing tussen vader en seun word met fyn sielkundige insig geteken en kulmineer in 'n heftige rusie van sterk-dramatiese spanning. Johan
se begeerte na selfstandigheid word aangewakker deur sy liefde vir Nelie,
en gedurig geprikkel deur die skimpe van sy aartsvyand, Rooi-Koos. Hy
wil die wye wereld in om 'n onaf hanklike bestaan te verower; sy jong lewe
mag nie in die ou vissersdorpie uitdroë „soos die snoeklywe onder die afdak
nie". Bitter is die stryd wat Johan moet voer tussen die kinderlike liefde wat
dit vir hom onmoontlik maak om sy vader se ideaal meteens te verpletter
en sy eie steeds sterker wordende lewensdrang, wat hom prikkel tot koppige
verset.
In die vaal-eentonige reëndae, wat hom vaskeer in die armoedige vissershut, groei sy wrok teen die vissersbedryf, wat niks anders as leeglêery of
skrale wins kan bring nie. Die werklus prikkel elke spier in sy liggaam en
hier moet hy geduldig en gedwee op mooi weer sit en wag! Met moederlike
tak slaag Trynie daarin om hom vertrouelik te laat gesels oor sy toekomsplanne, wat langsamerhand vaste vorm begin te kry.
Maar dan kom Hans binne.
Soos gewoonlik is sy kop vol grootste
planne vir die toekoms, en selfs ernstige moeilikhede met die vissersvolk kan
sy optimisme nie blus nie. Hy sal alle moeilikhede oorwin, ook die verbygaande onwilligheid van Johan. As die nuwe skuit aankom, raak hy weg in
ekstatiese visioene. Die kind van die see het eindelik die speelgoed van sy
liefste droom bemagtig.
„So 'n seeperd hê, dit lyk of hy nou-nou die branders wil sny", juig
dit in sy siel. En daar op die strand doop hy die skuit Johan, want sy twintigjarige seun sou hom mos help om die ou seemanstradiesie in volle glorie te
laat herleef.
Al te spoedig maar word hierdie lewenslang gekoesterde illusie wreed
verstoor. Hans, wat die hart van die see so goed ken, het die hart van sy
seun maar sleg begryp. Johan beleef 'n ernstige kriesis, maar as laaste
offerande van sy kinderlike liefde onderdruk hy sy afkeer van die see en gaan
saam op die eerste vaart.
„Hans-die-Skipper se wens was werkliklieid. Sy siel was in die hemel.
Hy was nie meer Hans-die-Skipper nie, nie meer op die see nie, maar die
deining self 'n stuk van die see self."
In hierdie opgetoë stemming is hy minder versigtig as gewoonlik en
alleen met 'n uiterste kragsinspanning kan hy die nuwe skuit deur 'n geweldige

storm veilig aan wal bring.
weifeling:

Dieselfde storm maak ook 'n end aan Johan se

„Hy het my uitgesmyt, die storm, en ek is nou vir altyd 'n landdier."
In die volle besef van sy ontluikende manlikheid deel Johan sy vader
mee: „Ek haat die see!" Wanhopig veg die ou geharde seeman om die besit
van sy droombeeld, wat so na aan verwesenliking gelyk het. Roerend is die
klag van sy gebroke vaderhart as hy snik oor sy verlore ideaal. Hy pleit en
redeneer met die halsstarrige seun, wat nou so skielik 'n vasberade man geword het. Maar uiteindelik oormeester sy drif hom en in 'n vlaag van woede
jaag hy Johan die kamer uit met 'n viskierie. Hans, wat soos 'n sorglose kind
deur die lewe gedwaal het, wat nooit iets anders as die ruisende lokstem van
die ewige see gehoor het nie, staan nou hulpeloos teenoor die lewe. 'n Tydlank mag hy hom nog verhard in sy sterke seemanstrots, maar as dit blyk dat
die verlore seun gelukkig is in sy nuwe werkkring, dan voel Hans dat die
enigste stut van sy lewe weggeslaan is. Nou word hy gewoonweg Hans-dieVisser, of sommer Hans. Selfs die see spot met sy onvervulde ideaal. By
sy vrou vind hy geen simpatie nie en sy ervarenste helper, Willem, verlaat
hom ook op hierdie kritieke tydstip. So word hierdie yster-sterke seeman
'n willige prooi van die swakhede van die ouderdom. Die tintelende arbeidsgenot prikkel sy senuwees nie meer nie, want in die donkerte van sy treurende
vaderhart het die groot stilte binnegetree. As die verwoestende griep die
vissersdorpie bereik kom Hans se skuitjie ook vergoed terug „na die stil donker
land" waar hy gebêre word.
Nie voordat hy egter op sy sterfbed nogeens gegryp het na die verlore ideaal nie. Want as Johan sy sterwende vader kom besoek, verkeer Hans
in die salige waan dat hy nou weer visser wil word. Die sterftoneel is van 'n
aangrypende tederheid.
Die tragiek van hierdie eenvoudige visserslewe het Malherbe met waaragtige gevoel en diepe lewenswysheid geteken. In die uitbeelding van Hans
kon die digter ook sy eie hunkering na „die woelende perlemoerveld van die
see" uitleef, met die gevolg dat ons in die skipper se bedrywigheid dikwels die
praktiese raakvat van die man van aksie mis en in die plek daarvan vind die
mooi-gestileerde, digterlike oorpeinsings van die skrywer self. Dis moeilik om
hierdie mening met bewyse te staaf, want ek konstateer hier 'n totaalindruk.
Malherbe het sonder twyfel 'n uitgebreide studie gemaak van die praktiese
kant van die vissersbedryf, maar telkens as ek die beskrywende en analiserende
gedeeltes herlees sien ek agter die gestalte van Hans-die-Skipper oprys die
peinsende digter, wat my in 'n stem trillende van lieriese bewoënheid wil beduie hoe lief hy die see het.

Dis bes moontlik dat 'n digterlike visser soos Hans as volg kan praat:
„Kyk Meester, . . . daar anderkant waar die groot brander se rug
donker maak, daar begin die twede weibank. En Meester het seker opgelet
dat die see heeldag blou was tot hier voor, nêrens 'n groen streep nie . . .
More op die twede weibank silwervis volop en ook rooistompneus, more!
Jy kan nooit dink nie, as die blou ferweel hier voor teen die rotse blink . . ."
(P- 20).
Tussen hierdie nugtere aanduidings in tiepiese visserstaal doen die
gekursiveerde sinsnedes vreemd aan. Stam hulle nie uit die digterlike bewussyn van die skrywer self nie? Hans leef egter „digby die hart van die see";
hy het die grootste veragting vir „doodgewone strandlopers wat net na die see
kyk, wat hom nie regtig liefhet nie en ook nooit sy hartklop hoor nie — daar
ver in die diepte, waar die walle van water met jou praat van groot dinge . . ."
(p. 103). Maar selfs as ons rekening hou met die digterlike aanleg van Hans
en die geheimsinnige motief (die vrou op die rots) wat die skrywer deur sy
karakter gevleg het, dan wil die gedagte my tog nie loslaat, dat Hans meestal
die see deur Malherbe se oë sien nie. In 'n gesprek met die Hotnot Willem
oor die Sofia kry ons b.v. onverwags die volgende opmerking:
„Hans-die-Skipper se blou oë het groot gerek van opgewondenheid.
Weer was hy op die toppelende wildigheid van deiningwalle geruisloos voortskuiwend oor ongemete dieptes . . . (p. 152). Dat Malherbe eenvoudig sy
eie diepgevoelde ontroering oor die skoonheid van die see in die plek van dié
van Hans stel, blyk nog duideliker uit Hans se droom op die duinsand na
die vergeefse besoek aan ou Samuel (p. 162). Die skipper raak hier glad vergete en dis met Malherbe se skuit wat ons „bly hang en gly langes geweldige
blou-groen walle van ongelooflike deining, verlore tussen groeiende hoogtes
van waterwildernis . . . ."
Die lieriese aandrang van hierdie skrywer is so sterk dat hy hom nie
rustig kan inleef in die gedagtewêreld van sy karakters nie. Onbewus vertolk
hy deurgaans sy eie stemminge, laat hy hom willoos voortwieg op die stroom
van sy eie gevoel. As Johan in 'n isegrimmige bui ongeduldig hom afvra:
„Sou sy jong lewe dan hier moet verdroë
soos
die
snoeklywe onder die afdak?" dan voel ons meteens hoe suiwer die rebelse
gesindheid van die jong seun met so'n enkele sinnetjie aangedui word. Maar
onmiddellik daarna dink Malherbe self verder vir die seun en wil hy ons wysmaak dat Johan se hoorbaar gedroomde monoloog as volg lui:
„Sou sy prikkellende werklus en lewenskrag, wat van hom 'n man wil
maak op 'n ander arbeidsveld . . . sou hy met sy groot vertroue in wat hy kan
en wil, in die sukkel-lewe van vissersverdriet moet kwyn . . ."

Ook in die dialoog hoor ek kort-kort die Malherbiaanse aksent. Johan vertel b.v. in ritmiese volsinne hoe hy „walg van die armsalige gepeuter,
waar die dag g'n genot gee nie en sy siel doodgaan." (P. 169.)
Trynie gaan by die venster sit om uie te snipper. Nou sou 'n mens
verwag dat hierdie eenvoudige vissersvrou in haar siening van die see iets
indiwidueels sou openbaar. Maar let op hoe die skrywer kalmweg sy eie viesie
in die plek daarvan skuiwe:
„As sy haar oë opslaan by die venster uit, dan was die see triesterig
van 'n vaal rumoerigheid, met die noordewind se wilde gehuil, met die noordewind se buierige brutaalheid daarop — en agter op die horison dreigende
donkerheid van wolkwoestyn." (P. 164.)
Dis nie net Hans wat digterlik aangelê is nie, maar ook Trynie en
johan. Dis 'n heel digterlike famielie, wat praat en dink in die mooi-beeldende taal van . . . Malherbe. Daar is weinig variasie in die wyse waarop
die skrywer die lewe van sy karakters ondergaan; almal is tiepes van eenselfde menslikheid.
Dit blyk ook uit die simpatieke figuur van Meester, wat die ganse
skat van sy teleurgestelde liefde uitstort oor die bewoners van die vissersdorpje. Geen hut is vir hom te nederig nie en aan almal deel hy die trooswoorde van sy rype lewenswysheid mee. Alleen hyself vind geen troos nie
. . . totdat die vrou van sy jeugdige liefde terugkeer. Ek het die grootste
bewondering vir die sobere krag waarmee die verheffende invloed van hierdie
eensame werker geteken is. Maar wat is hy anders as 'n dubbelganger van
die skrywer, wat die nodige kommentaar lewer op die bedrywighede van die
vissers? Hy groei nie tot 'n sterk omlynde persoonlikheid nie en in sy ontleding van die probleme van die vissers hoor ek steeds die weerklank van
die skrywer se stem. Ook Meester het ,,'n poëtiese siel", wat die skoonheid
van die see alleen in die taal van Malherbe kan vertolk.
Gelukkiger is die skrywer gewees in die uitbeelding van sommige
byfigure. Nelie het ten spyte van Meester se pogings om haar verder te laat
leer geen „hoë aspirasies" nie; sy is 'n meisie van vleis en bloed. Die ontluiking van haar liefde vir Johan en haar instinktiewe afkeer van die woeste
Rooi-Koos beleef ons in enige dramatiese' tonele. Nelie is dit wat aan albei
seuns se lewe vaste koers gee. Johan se beste eienskappe ontwikkel deur haar
inspirerende liefde en die onstuimige hartstogtelikheid van Rooi-Koos word
veredel tot deemoedige bewondering. Ook die jaloesie tussen die twee seuns
en die wyse waarop hulle Nelie geskenke aanbied word voortreflik geteken.
Malherbe het egter slegs gedeeltelik daarin geslaag om mense te skep
wat hul eie lewe lei en vanuit hul binneste wese alles deurskou.
Hy het die
tragiek van die botsing tussen vader en seun, die vreugde en verdriet van die
mense op die vissersdorpje met sy tedere genegenheid en innigste gedagtes

bekoester. Ook is dit hom geluk om aan party dramatiese momente van
sy verhaal oortuigend gestalte te gee. Maar om die mense met hul omgewing
te laat saamsmelt en só te dramatiseer dat ons een algemene viesie op vissers
en see kry, dat ons die hele handeling as eenheid-van-gebeure ondergaan —
daarvoor is die gesketste werklikheid met te veel subjektiewe beskouings deurwewe. Met ekstatiese opgetoënheid getuig Malherbe van sy liefde vir die
see. Ritme is daar en klank, vloeiende melodiek en plastiese rykheid as hy
die stem van die see vertolk. Op die skrywer self is van toepassing wat hy
van Meester sê:
„Gretig het sy siel gedrink van die oormagtige stemgeruis van die see,
en saam met die soutdamp wat al voor hom uit wasig-wit opstuiwe tot teen
bos-bekroonde duinheuwels bo, het die aandgesang van die see stemmingdieptes in sy binneste ontroer totdat dit meegeruis het met die sterwende
branders teen die sand en meegedreun het met die klankgeweld van die
oseaan, stemminge swaar en ryk van inhoud, maar onpeilbaar, half skrynende
verlange, half jubelende geluk."
Daar is stukke prosa in hierdie roman voortreflik van sonoriteit, ryk
van beeldende krag, blyverrassend deur oorspronklike metafoor! Steeds word
die digter se aandag vasgehou deur „die lang lyn van vervarelike branding,
die spel van ewige selfvernietiging en ewig-onvermoeide heropstanding",
steeds jubel sy hart oor die wisselende kleurespel in „die perlemoenpaleis van
die see", steeds luister hy gespanne na die singende golfruisings. 'n Enkele
keer is daar wel 'n pronkerige swierigheid in sy styl, of bederf hy die ritmiese
effek deur elke nuwe sin met 'n eentonige en-en-en te laat begin. (Vgl. vir
laasgenoemde b.v. p. 63-64, 234 vlg.). Maar Malherbe het tog sonder enige
twyfel deur sy hoogstygende siening ons brokstukke gegee van 'n prosagedig oor die see, trillend van ritmiese bewoënheid en magistraal van skone
woordbou.
P. C.

SCHOONEES.

'n Belangrike Bladsy uit die Geskiedenis van die
Historiese Roman.
Gustave Flaubert: Salammbö (1862).
AMILCAR Barcas, die magtige Puniese generaal, is afwesig van Kartago. Die hebsugtige en kortsigtige ryk raadslede van die stad besluit om
die huurtroepe, wat saamgestel is uit soldate van allerhande nasionaliteite, met 'n mooi praatjie uit die stad te kry en dan die uitbetaling van hulle
agterstallige soldy op die lang baan te skuiwe. Aanvanklik geluk hulle plan.
Na 'n woeste bakanaal vertrek die troepe na Sicca; maar as hulle, slu aangehits deur Spendius, 'n ontvlugte Griekse slaaf, die bedrog begin besef, maarseer hulle na Kartago terug en beleer dit. Die verder verhaal van die boek
is die wisselende oorlogskanse, wat na die onverwagte terugkeer van Hamilcar
daarop uitloop dat die huurtroepe („Barbare" word hulle genoem) totaal uitgeroei word. Die opperbevelhebber van die Barbare is Matho die Libiër, wat
Kartago beveg omdat hy tot waansin toe begeer om Hannibal se dogter
Salammbö, die priesteres van Tanit (die maangodin) te besit. Met die hulp
van die geslepe Spendius slaag hy daarin om die geheimsinnige sluier van
Tanit te roof. Salammbö oorwen haar jonkvroulike skugterheid en gaan, vergesel van 'n slaaf, na die vyandelike kamp; sy ontsnap uit Matho se tent met
die sluier — van nou af is die lot van die Barbare beslis, en volg 'n reeks
slagtinge waarin hulle tot die laaste man uitgeroei word.

H

Hierdie sober inhoudsopgawe sou nie laat vermoed met watter groot
kunswerk ons hier te doen het nie: „Salammbö" is een van die grootste epiese
prosawerke van die neëntiende-eeuse Franse letterkunde. Epiek: want dis die
magtige uitbeelding in stralende prag van die dade van mense uit 'n lank
vervloë tydperk. Die kunstenaar strewe hier nie na psigologiese analiese,
na die fyn ontleding van die mees subtiele nuanses van gevoel en stemming
nie; hy sien die verlede en gee dit weer, nie as die verre prag van 'n wereld
en 'n tyd wat ver weg lê nie, maar as 'n oorweldigende werklikheid waar hy
en sy lesers midde in staan. Hy het ons tonele geskilder van 'n grootse prag,
van huiweringwekkende skoonheid — want dit was 'n tyd van barbaarse praal
en wreedheid. Dis jammer dat hierdie kunswerk, deur onbekendheid met die
Franse taal, vir die meeste van ons 'n geslote boek is. Gelukkig bestaan daar
'n Nederlandse vertaling. ) Van hierdie oorsetting sal ek my by die sitate be1
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dien; graag sou ek iets laat voel van die sterk beeldende krag van Flaubert.
As die Barbare, na die geweldige fees in die tuine van Hamilcar wat
later uitloop op 'n plundering van die paleis, na Sicca reis, word hulle tog
met sy wisseling van landskap en van stemminge pragtig beskrywe; o. a. die
volgende:
„. . . het was een leeuwenkop die boven de bladeren uitstak.
Zij
snelden erheen. Het was een als een misdadiger met de vier poten aan een
kruis genagelde leeuw. Zijn ontzaglike muil hing hem op de borst, en zijn
voorpoten, halverwege verdwijnend onder zijn weelderige manen, waren als de
vleugelen eens vogels, wijd uiteengespreid. Onder de gespannen huid staken
de ribben elk afzonderlik op. Zijn achterpoten waren aan elkaar genageld,
enigszins omhoog getrokken, en het tussen de haren druipend zwarte bloed
had onder aan den staart die recht naar beneden langs het kruis hing, als
dropstenen gevormd. De soldaten vermaakten er zich om heen; zij noemden
het dier Consul en burger van Rome, en zij wierpen hem stenen in de ogen
om de vliegen te verjagen.
Honderd passen verder zagen zij twee andere leeuwen, eindelik stonden
zij voor een lange rij kruisen met daarop bevestigde dieren. Enkelen daarvan
waren al zo lang geleden gestorven, dat er niets dan enige overblijfselen
hunner geraamten op het hout waren te zien; anderen weer, half verteerd, ver
wrongen den muil in een afzichtelik grimas. Daar waren er van enorme af
meting die het kruis deden buigen en heen en weer schommelen terwijl boven
hun kop zwermen kraaien zonder ophouden rondvlogen. Aldus wreekten
zich de Carthaagse boeren wanneer ze een verscheurend dier hadden gevangen;
door dit voorbeeld meenden zij de andere vrees aan te jagen. De Barbaren
staakten hun gelach en zwegen in een langdurige verbazing. „Welk is toch
dit volk," zo peinsden zij, „dat zich vermaakt met het kruisigen van leeuwen"?"
As die Barbare in Sicca wag op geld, kom Hanno die „Schofet" en pro
beer hulle paai; meesterlik is die skildering van die kosmopolietiese gehoor, wat
sy toespraak in Punies nie kan verstaan nie:
„De Grieken, gekneld in hun ijzeren sabelriem, spitsten het oor en deden
alle moeite om Hanno's woorden te verstaan, terwijl de bergbewoners, als
beren in huiden gehuld, hem wantrouwend aankeken of geeuwden, leunend op
hun knots met metalen spijkers. De Galliërs, achteloos, schudden spottend
hun hoog kapsel, en de mannen uit de woestijn luisterden onbeweeglijk, weg
gedoken in hun grauw-wollen kleren. Ook waren er die achteraan kwamen
lopen; de wachters, opgestuwd door de menigte, wankelden op hun paarden;
de Negers droegen met gestrekte armen brandende sparrentakken en de dikke
Carthager, gezeten op een grasheuveltje, vervolgde zijn toespraak."
Dan volg die terugtog na Kartago, 'n beskrywing van Salammbó in
haar paleis, die vermetele tog van Matho deur die tempel van Tanit met al sy

kaleidoskopiese, misterieuse skoonhede, die terugkoms van Hamilcar, sy
stygende toorn as hy sy geplunderde besittings en verborge skatkamers met
hulle rykdomme besigtig — hierdie laaste hoofstuk is van 'n ongelooflik ryke
prag. Hamilcar se toorn bars eindelik los en hy gelas dat sy slawe gegesel
moet word; woedend oor die verwoesting aangerig deur die Barbare, neem hy
die opperbevel aan. En dan volg die oorlogsgedruis, die beskrywing van die
afgryslike slagting, met aangrypende momente soos die volgende: ('n Afdeling
Barbare word sonder genade uitgeroei:) „As die swaarde kom, rek hulle die
keel en sluit die ooglede"; of (as warm olie van die mure af in die oë van
die bestormers gegooi word:) „en oogholtes sonder oë lyk of hulle groet
trane soos amandels ween".
Geweldig is die uitbeelding van die offerande van die kinders aan
Moloch. Die boek eindig met die kliemaks van die hoofstukke „Die Bergpas
van die Byl" en „Matho". Veertigduisend Barbare word in 'n kloof gelok en
sterf daar, totaal afgeslote van die wereld, die honger-en-dors-dood:
„Eers voel hulle 'n gesuis in die ore, dan word die naels swart, die koue
styg tot aan die bors, hulle gaan lê op hulle sy en sterf sonder 'n kreet." )
Die owerige Barbare word deur olifante vertrap of deur die swaarde wat hierdie monsters in die slurp dra neergeslaan. Driehonderd wat aan hierdie slagting ontkom het word vasgekeer en gedood — alleen Matho val lewendig in die
hande van die vyand. Die beskrywing van Matho se laaste gang deur die strace
van Kartago is 'n meesterstuk en is die pendant van die Libiër se eerste tog, toe
hy ongedeer deur die trotse stad geloop het met die hele volk agter hom, huilende van woede maar inagteloos omdat hy die heilige sluier van Tanit om hom
dra wat niemand mog aanraak nie. Hierdie teenstelling is van 'n geweldige
dramatiese krag.
1

Tien jaar lank het Flaubert aan sy boek gewerk. Twee keer het hy
Kartago en die omliggende streke besoek, alle oudheidkundige en geskiedkundige werke oor die onderwerp het hy gelees, by die grootste geleerdes
van sy tyd het hy aangeklop om inligting oor die kleinste argeologiese kwessies. Die beskrywing van die eetmaal, die opvolging van die geregte, die toebereiding daarvan, die tegniese beskrywing van die beleëringstoestelle — alles
berus op diepgaande wetenskaplike studie. Dis dan ook vermaaklik om te lees
hoe Flaubert sy krietisie te woord staan. Sy antwoord aan Sainte-Beuve
is 'n model van beskaafde, beskeie maar raak polimiek teenoor 'n erkende
leermeester ); in sy skerp repliek op die aantyginge van die Duitser Froehner )
2
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) Hierdie aangrypende sin is heeltemal verkeerd vertaal deur De Rosa.
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toon Flaubert dat hy oneindig veel meer weet van die geskiedenis en oudheidkunde van Kartago (en nie net van Kartago alleen nie!) as 'n erkende vakman. Alles wat deur sowel Sainte-Beuve as Froehner geskryf word
op
rekening van Flaubert se al te lewendige fantasie, blyk historiese waarheid te
wees. Nie dat Flaubert kennis, geleerdheid beskou het as die eerste of enigste
vereiste vir die historiese-roman-skrywer nie: „Ek sou die halwe riem aantekeninge, wat ek die afgelope vyf maande gemaak het, en die 98 boekdele wat
ek gelees het, gee om drie sekonde lank, uitsluitlik, werklik ontroer te wees
deur die hartstog van my helde." ) Maar tog is hierdie kennis 'n onmisbare
vereiste vir Flaubert. Want vir hom is die roman (dus ook die historiese
roman) die uitbeelding van 'n selfgesiene werklikheid; as hy die werklikheid
nie met sy liggaamlike oog gesien het nie, dan moet hy dit eers deur sy wetenskap kan rekonstrueer voor hy dit as Kunstenaar kan sien en uitbeeld."
'n Boek is vir my nooit iets anders gewees as 'n manier om in een of ander
milieu te lewe nie." )
1

2

3

'n Moderne Franse krietikus ) van naam bring ernstige besware in teen
„Salammbö". 'n Bespreking hiervan bring ons tot 'n paar belangrike gesigspunte.
Faguet se eerste beswaar is teen die keuse van die onderwerp. Flaubert beskryf ons hier 'n onbekende episode en 'n onbekende milieu, sodat ons
aandag so in beslag geneem word deur nuwe feite wat ons leer ken, dat ons
geen oog vir die skoonheid het nie! Hierdie opmerking lyk vir my, om die
minste te sê, baie onliterêr. Flaubert self merk êrens heel mooi op dat die
romanskrywer nie sy stof willekeurig kies nie, maar dat die onderwerp self
die kunstenaar aangryp. En dan: laat diegenes vir wie die wetenskaplike
inligtinge wat die boek vir hulle bevat (maar wat tog orals in die vorm van
kunsuitbeelding kom) dit onmoontlik maak om by 'n eerste lesing die kuns te
geniet, die boek nóg 'n keer lees nadat hulle 'n deeglike studie van die onbekende feite gemaak het — „Salammbö" is tog seker wel 'n herhaalde lesing
werd! Trouens elke vir letterkundige skoonheid ontvanklike leser sal behoefte
voel om hierdie werk 'n twede en 'n derde en nog meer kere te lees om
die grootste prag daarvan in hom op te neem.
'n Ander beswaar van Faguet is dat „Salammbö" ons nie as geheel boei
nie: geen een van die strydende partye het ons besondere simpatie, daar is
geen sentrale hooffiguur nie, die moontlike voordeel wat Flaubert kon getrek
het uit die geheimsinnige sluier van Tanit is verwaarloos, die karakters van
*) Ibidem, bl. 104.
*) Ibidem, bl. 144.
) Emile Fague: Flaubert
Paris, 1922, bl. 47 vgg.
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Salammbö en Matho bly vaag. Die boek het vir hom dan ook alleen waarde orn
die pragtige beskrywinge.
Dit wek verbasing dat 'n krietikus van ons eeu wat die groot voordeel
gehad het dat hy uit die ontwikkeling wat die roman die afgelope tagtig jaar
(en veral in Frankryk) deurgemaak het 'n dieper insig kon geput het in die
wese van daardie genre, nog met dergelike kriteria aankom. Faguet doen hier
'n groot onreg aan „Salammbö", 'n onreg wat daaruit voortvloei dat hy Flaubert se doelbewuste strewe in hierdie boek negeer. As voorloper van die
naturalisme en as sterk reaksionêr teen die eensydig lieriese kuns van die
romantiek, strewe Flaubert na 'n onpersoonlike kuns. Self skryf hy in 1857:
„. . . die onpersoonlikheid van die werk. Dit is een van my prinsiepes: dat 'n
mens nie jou self moet skrywe nie. Die kunstenaar moet in sy werk wees soos
ü o d in sy Skepping, onsigbaar en almagtig, sodat 'n mens hom orals voel maar
nêrens sien nie. En dan, die kuns moet hom verhef bo die persoonlike gevoelens en nerveuse ontvanklikhede! Dis tyd om aan die kuns, deur 'n
meedoënlose metode, die presiesheid van die natuurwetenskappe te gee." )
En 'n jaar later herhaal hy hierdie bewering nog 'n keer. ) Flaubert wil geen
held of heldin skep nie, net so min as die hele romankuns waarvan hy so 'n belangrike voorloper is.
1

2

Dat die karakter van Salammbö vaag gebly het, erken Flaubert self in
sy repliek aan Sainte-Beuve: „Die voetstuk is te groot vir die standbeeld.
Maar, siende dat 'n mens nooit sondig deur 'n te veel nie, maar deur 'n nie
genoeg nie, sou daar nog 'n honderd bladsye, meer nodig gewees het wat meer
betrekking sou hê op Salammbö alleen." )
Was hierdie verdediging wel
nodig? Verwag ons in hierdie suiwer epiese kuns diepgaande karakteranaliese? Sou dit nie die eenheid verbreek nie? Juis hierdie eenheid sien
Faguet nie raak nie; vir hom is die roman slegs 'n reeks beskrywinge sonder
die verbindende element van die dieper algemeen-menslike. In werklikheid
vloei al die gebeurtenisse, die botsinge en stryd, voort uit die menslike hartstogte en begeertes, waarvan die hebsug van die Kartagers, die verterende
sinnelike liefde van Matho, die wraaksug van Spendius en Hamilcar simbool
geword het. Hierdie hooffigure spekuleer op al die menslike instinkte van
die groot massas om hulle eie egoïstiese begeertes bot te vier. So gesien word
3

x

) Correspondence 111, bl. 80, Kursivering van Flaubert. Hierdie uitlating slaan wel op „Madame Bovary", maar Flaubert is by die skrywe hiervan
heeltemal vervuld van „Salammbö".
) Ibidem, bl. 117.
) Correspondence III, p. 250. M.i. gee Fl. hier 'n verkeerde interpretasie van sy eie werk. Salammbö is nie die heldin van hierdie epos nie —
die mensheid is die held.
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hierdie „onpersoonlike" kunswerk 'n magtige drama van menslike lyding en
menslike smart in skoonheid gesien, en elke onderdeel van grootste plastiek,
uit innerlike noodwendigheid ontstaan, is onmisbaar en ondergeskik aan die
strenge, skone argitektuur van die geheel. Die held van hierdie drama, van
hierdie epos is die mensheid.
'n Paar jaar gelede het ek „Salammbó" gefilm gesien. Die beweging
van die mense-massas, die geweldige taferele van stryd, die grootse kader
waarin die gebeure hom afspeel het die rolprentkunstenaar groot moontlikhede
verskaf. Maar hoe sou Flaubert hier nie teen gefulmineer het nie — hy wat
in woede geraak het toe sy uitgewer 'n geïllustreerde uitgawe voorgestel het. )
'n Rolprent-regisseur sou wil probeer om met sy meganiese, op effekbejag
berekende middele te bereik wat die woordkunstenaar so geworstel het om met
sy styl te bereik! Want die grootste verdienste van Flaubert bly sy styl.
Aan die woord, die beeldende, ritmiese, sonore woord, daaraan het hy sy
lewe gewy, daarvoor het hy gesondheid, besit, die gewone menslike lewensgeluk opgeoffer. En styl was vir hom nie slegs uiterlike versiering nie: „Die
groot moeilikheid bly vir my altyd die styl, die vorm, die ondefinieerbare skoonheid wat voortvloei uit die konsepsie self (van die kunswerk) en wat die skittering van die ware is, soos Plato gesê het." )
1

2

„Salammbó" is 'n ewenement in die geskiedenis van die historiese
roman, 'n Groot epikus het opgestaan wat sy grootse visioene van die verlede verbeeld sonder enige bybedoelings. Sy ideaal is nie om die leser te
interesseer vir die geskiedenis nie, daardie geskiedenis word nie opgehou as
'n spieël vir die dekadente tydgenote nie. Hier ook geen logies-simmetries opgeboude roman met die held en die heldin in die midde en weerskante 'n sorgvuldig-gebalanseerde aantal byfigure wat ieder hulle presies afgebakende en
afgeronde eties leersame lewensloop het nie. Skynbaar onbewoë gee die groot
skoonheidsiener ons hier die verlede met al sy uiterlike glans en prag, maar
ook met al sy menslike lyding en worsteling. Wat hom daarin ontroer is nie
slegs projeksie van eie neëntiende-eeuse ideale en stryd nie — nee, die romantikus, vol walg van die lelike hede, wat hy so meedoënloos, meedoënloos vir
homself en vir die leser, uitgebeeld het in die net so „onpersoonlike" „Madame
Bovary", vlug hier na die verlede, vereenselwig hom daarmee, word tydgenoot
van Hamilcar en Matho, is gedrenk met hulle tydgees. In pleks van die verlede om te vorm na sy subjektiewe ideale gee hy homself oor aan daardie tydperk wat hom aantrek en waaraan hy hom verwant voel, en ondergaai
hy tydelik die invloed van die gees daarvan — daad van dramatiese drang wat
hom instaat stel tot epiese skepping! Die bewusheid van sy hoë roeping as
») Ibid., bl. 233.

2

) Ibid. bl. 30.
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kunstenaar, die onvermoeide werkkrag en volharding tot fiesieke en psiegiese
selffoltering toe, wat Flaubert in staat gestel het om as kunstenaar uit te
beeld wat hy as visionêr gekonsipiëer het, is uniek in die geskiedenis van die
letterkunde — slegs die ander groot skepper van kuns terwille van die
kuns, Keats, kan in hierdie opsig met hom vergelyk word.
Flaubert het ons in „Salammbö" nie alleen een van die grootste prosawerke van die neëntiende eeu gegee nie, maar (en ons weet nie waar ons hom
die meeste dankbaar voor moet wees nie) ook die vernuwing van die historiese
roman; hy is die skepper van die nuwe historiese roman, wat al die ou lappe
en viae en ander parafernalia, al die ou bybedoelings van vroër weggegooi
het. Die moderne historiese-roman-skrywer Iaat sy eie persoonlikheid opgaan
in die verlede, wat vir hom 'n heerlike openbaring van skoonheid en van
menslikheid is.
Hierdie vernuwing het Flaubert teweeg gebring in 'n tyd toe groot
krietisie al aan die toekoms van die genre begin twyfel het. 'n Jaar na die
verskyning van „Salammbö" sê Taine na aanleiding van historiese poësie (ballades esv.) en indirek van die historiese roman: „dat elke skildering van sedes
deur 'n land- en tydgenoot gemaak moet word, en dat argeologiese literatuur
'n onegte genre is." )
Die skerpsinnige Huet was nie so kategories nie, maar
het 'n waarskuende stem laat hoor: „Waakt, gij heeren en dames van den
historischen roman! Er broeit iets boven uwe hoofden, er waggelt iets onder
uwe schreden. Het gevoelen wint veld dat uw genre een bastaardgenre is; een
overgangsmaatregel op zijn hoogst. Op tartenden toon wordt uwe litteratuur
eene opera-litteratuur geheeten. Het licht dat op uwe schilderijen valt is het
welbekende voetlicht der schouwburgzaal, beweert men. Is uw leven u lief,
voegt men er bij, dan moet gij van de plankenwereld meer en meer naar die
der menschen terug." )
Hierdie waarskuwing was nodig in Nederland. Wanneer dertig jaar
later die moderne historiese roman sy verskyning daar maak, dan sal
Flaubert se voorbeeld wel meer invloed daarop uitgeoefen het as die raad
van die krietikus!
G. DEKKER.
1

2

2

) H. Taine, „Histoire de la Littérature Anglaise", 15e ed. Paris, 1921,
IV, bl. 267, Kursivering van my.
) Litterarische Fantasiën en Kritieken, II, bl. 166—7 (1864.)
2

Die Religie der Siel in die Moderne Kuns.
JAN TOOROP HERDENKING, 1928—1929.
32 Reproducties met artikelen van Alb. Plasschaert en Jan Nieuwenhuis.
Uitgegeven door Vorst en Tas, Amsterdam, 1929. )
1

AAT my daadlik erken dat ek die uitgewer onreg aangedoen het deur
hierdie praguitgawe nie eerder te bespreek nie. Temeer omdat daar so
baie dinge verskyn wat wel op 'n aankondiging kan wag.
Miskien
mag ek wel as versagtende omstandigheid aanvoer dat ek by my openbare
voorlesings oor die Meester (op Stellenbosch, Wellington en in Kaapstad)
die geleentheid gevind het om hierdie Herdenking deur die aanwesiges te laat
bewonder. Menigeen het dan ook die begeerte uitgespreek om hierdie werk
te besit.
Ek glo nie dis nodig om Toorop andermaal by die leser voor te stel nie.
Ek mag miskien verwys na my geïllustreerde artiekel in „Die Huisgenoot"
van 24 Augustus 1928. Ook „Die Burger" het sy kulturele strewe getoon in
'n pragtige geïllustreerde verslag. Ook by vorige geleenthede het ek die mooi
werke oor Toorop sterk aanbeveel — Jan Toorop door Miek Jansens, L. J.
Veen, Amsterdam, Jan Toorop door De Boer by dieselfde uitgewer, Jan Toorop
door Plasschaert, J. H. De Bussy, Amsterdam en Pretoria.
Die mooie waardering van laasgenoemde het ons daaruit leer ken.
Hier gaan 'n baie innige portrettering, die reproduksies vooraf. Hierdie portret
deur Plasschaert van die vereerde vriend, wat soos geen lewende die siel
van die mens op die doek kon bring, is die Meester waardig. Hy sien hom
daar in sy werkkamer van binne uit, soos Toorop 'n ander met sy tragiese
wese en met sy geloofsverklaring sou gesien het. Des te inniger word die
ritme van sy ontroering omdat die dood in die sterke was. En wie met
Toorop die lewe deur die dood leer verstaan het, sien nou die essensiële

L

*) Hierdie Album het 'n jaar na die dood van Toorop verskyn.
Dit lê
in die bedoeling om telken jare ter herinnering aan die groot meester 'n dergelike album uit te gee. Op hierdie manier kan sy vele vriende en vereerders
'n standaardwerk verkry, wat so volledig moontlik die oeuvre van die kunstenaar toon. Bewaar die Album kompleet.
Wie die reproduksies los wil besit,
kan hul van die boekhandel of van die uitgewers Vorst en Tas,
Amsterdam,
bestel.

trekke van die kunstenaar se lewe, met die helderheid ons alleen gegee in
die skemering van die dood . . . En ook met die droefheid oor wat dit kon
gewees het, was al sy landgenote groter, ruimer, dieper-religieus, minder sla
en bekrompe.

JAN

TH.

TOOROP.*)

(Foto

W.

Coret,

Den

Haag.)

,,De dood was opeens in Toorop. Dat was voor wie zag sterven (en
wie onzer zag dat niet?) ontwijfelbaar. Er was een staren zelfs langs het
werk heen, en er was een verbetenheid in woorden tegen enkelen, waartegen
hij vroeger zacht was. Toorop zat met zijn rug naar 't licht in de kamer
van de Van Merlenstraat, waar een ander misschien niet had willen werken,
*) Uit Jan Th. Toorop f: Herdenking.
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maar waar Toorop teekende menschen na menschen, monden na monden,
oogen na oogen, handen na handen; menschen die leefden overal, omdat zij
moeite hadden gehad overal — of zouden hebben. Hij zat daar met het
„nieuwe" gezicht recht — op in een stoel met hooge leuning, als zat hij daar in
praal, afgescheiden van de levenden; vijandig bijna tegen de levenden. De han
den lagen op de beenen, wier zeer hem zoolang had gekweld, en de noodeloos
geworden voeten lagen op den grond, vóór den stoel. Rond hem was zijn
werk: oud, vroeger en later; nieuw. Het stond daar uitgestald, als was het
een optocht, een stille stoet rond hem, die daar zat in praal, 't Meest keek
Toorop langs dat werk heen. Zijn zien ging er over, maar bleef niet haperen
aan wat daar van hem was te zien; soms werd het een vreemd en ver be
schouwen, als dacht hij; die andere, die dat maakte, had het beter kunnen
doen; het was als een zorgeloose toch scherpe beschouwing, zooals alleen
iemand kan hebben, die is ver-vreemd van 't eens zóó eigene . . ."
So gaan die sagte ritmiek van die beskouing, meditasie deur. En
vreemd te moede word dit ons as menige fluwele woord van Plasschaert ons
ontval, as woorde van die kunstenaar . . .
Kernopmerkinge volg oor sy tekenkuns, van innerlike in uiterlike.
. . . „Een mensch moet zijn als een gebouw; de gevel is uitdruk van de ge
organiseerde ruimten. Dat krijgen de meesten van ons na de jeugd. Dan
wordt de geest de bootser van het lichaam; hij maakt, de geest; het lijfelijke
lichaam volgt zijn dwang. En zoo iemand dat gevoeld heeft en gezien, zóó
was Toorop dat. Hij kon inderdaad niets anders. Hij was daarvoor lang
zaam en geduldig, zooals een minnaar die van zijn geliefde het geheele land
schap wil kennen, het groote en het verborgene, weg en zijweg; bron en
dorte. Zóó teekende hij." So wijs Plasschaert op die geheim van alle portretkuns, maar veral op dié van die groot moderne psigoloog. Steeds het die
gesig groter simbool vir hom geword, die hande meer betekenis gekry. Hoe
veel gedagtes het die vorm van die skelet by hom opgewek. „Een mensch
was voor Toorop uiterlijk geworden geest, plastisch geworden gevoel, symbool
van daden, van wenschen, van verzwegens en van openbaars, van afkomst
en van eigen kracht."
Iemand wat so kon teken, was geen miskenner nie, nog het hy in
hokkies gesit. Wesenlike waarde het hy orals erken. Veral die werkman
het hom aangetrek; nie die werkman van die ekonomiese stelsels nie, maar
die werkman wat die noodsaaklikste daaglikse dade verrig. Want hy het van
werklikheid gehou. Om dié werklikheidssin gaan daar van sy werk uit so
'n geweldige oortuiging. Hy wou voluit doen lewe, voluit doen sien. Waarom
het sy werk so lank om erkenning gewag? Plasschaert vind die antwoord in
drie elemente: die beweeglikheid, die moderniteit (wat nou al klassiek blyk!),
die persoonlike diepte, en die fantasie. Wie die vertoning van my plaatjies

gesien het sal dit by laasgenoemde verstaan. Veral die periode van die simboliese tekeninge het ons gesien as die moeilikste om te „verstaan". Die persoonlike dekoratiewe lyn, die diep-psigologiese van sekere state (De drie
Bruiden), waarby die natuur meeleef in stemmingswaarde, die volle eenheid

„Wist

Gij n i e t d a t I k b e h o o r t e zijn in h e t g e e n M i j n s V a d e r s is."

J. T h .

TOOROP.*)'

van simboliese gegewens, het meer fantasie gevra as wat die meeste besit.
Die dekoratiewe was baie sterk in Toorop; ook in die later vaster lyn, wat
meer direk te waardeer is om die versobering en lewensklaarheid. Tereg
betreur Plasschaert wat Holland hierby ontsteel is deur teologiese bekrompen
heid. Hy het ons so veel meer kon gee. Gelukkig is daar tog nog die por*) Uit Jan Th. Toorop f: Herdenking.
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trette, die Pelgrim, die Dantes, die Koptiese vrou, die apostels maar veral die
portrette.
Nogeens beklemtoon Plasschaert die waarde van sy portrette, en waar
ons in Suid-Afrika hieraan nog so arm is, mag dit my toegestaan word om
nogeens die essensiële by Toorop te noem . . . „Subtiel heeft Toorop zich
meester gemaakt van wie voor hem zaten. Zijn assimilatie lijkt onbegrensd,
mits het maar een werkelijk wezen is dat daar vóór hem zit. Anders liet het
hem onverschillig; ik heb hem een professor zien weigeren, omdat diens gezicht
de signaturen van de moeite niet droeg. Deze was niet tragisch in Toorop's
.zin; hij was niet symbool van een nooit opgegeven gevecht." Ja, die liefste
wou hy mense teken wat die lewenssignatuur onmiskenbaar gedra het. „Van
daar dat hij de mannen van de geestelijke daden zocht, en die in de doornenbosschen van het menschelijke zeer zaten. Vandaar dat hij de vrouwen
teekende, die hartstochtelijk baden of zoekend uitkeken, of haar, die op het
leven neerschouwden als op een werkelijkheid, maar eene, die te deinzen begon
achter de herinnering."
Skrywende oor kuns- en lewensskoon, het Plasschaert veel van die
Meester, wat as hy binnekom die ruimte groter maak. Daarom alleen al is
hierdie boek so 'n waardevol besit vir elkeen wat soms na ruimte smag. In
die kuns en ook in die lewe.
Deeglik en goed is ook die mooi artiekel: „De populariteit van Jan
Toorop" deur Jan Nieuwenhuis, onder die toepaslike woorde van Millet:
„L'art n'est pas une partie de plaisier. C'est un combat."
Skrywer wys daarop hoe die Haagse Skool nooit by die Nederlandse
volk in sy breë lae een moment van waarlik groot en algemene liefde gevind
het nie; maar na die uitbloei van die Haagse Skool het daar een groot en
diepe volksliefde ontstaan, n.l. dié vir Jan Toorop. Hy wys op die sonderlinge „vreemde" van Toorops geboorte, eerste indrukke, opleiding, politieke
en geestelike gesindheid, ens., en hoe dat hy tog onder die moderne kunstenaars
die meester by uitstek was van die eigenlandse kuituur. Die stroom, die krag,
-die vuur wat die geheimsinnige kontak tot stand gebring het noem hy in
algemene sin: sy menslikheid.
Nou weet elkeen wat met moderne kuns in aanraking gekom het, hoe
gewetensvol die verhouding van kuns en lewe vandag afgeperk word, hoe
grondig gebreek is met die (veral) Romantiese tirannie van die onderwerp,
hoe veel abstrakter die kunstenaar hom uitdruk, en dus watter hoë mate van
estetiese kuituur die belewing in hierdie insig vra van die beskouer. Ook kan
populariteit nooit steun op die uiterste gevoeligheid van die estetiese tassin nie.
Daarom ook soek Nieuwenhuis dit elders, en seer tereg in die menslikheid van
die kunstenaar. Hy toon hoe volledig en hartstogtelik Toorop die ontwikkeling
•deurgemaak het van die mens van sy generasie. Die beste van sy geslag het

in sy verbeeldinge al hul hoop en verlange, al hul soek en stryd, verruk her
ken. Aan alles wat sy hart gehad het, het hy hom volkome gegee. En aan
die end van sy lewe het hy die Genade gedank wat hom langs die steiltes
gevoer het.
Eers die sosiale periode van hartstogtelike meelewe met die veronregtes in die maatskappy, dan die tyd van besinning en inkeer, die op
heffing deur die inwendige lig van sy diepe godsdienstigheid, die steeds
klaarder en eenvoudiger menslikheid.
„Hy is geheel oprecht geweest, geheel
open van hart, zonder vrees voor eenig oordeel, zonder ooit den schijn te
willen van wat niet werkelijk was. In hem heeft ons volk het beste dat het
bezat herkend in zijn strevingen naar goedheid en recht, in zijn wil om te
begrijpen en lief te hebben."
„Het is een goed teeken," besluit die skrywer, „dat Holland het werk
van Toorop heeft bemind."
Ek het baie siteer, nie alleen omdat ek aan die versoeking beswyk het
nie, maar om in die woorde van twee van die grootste kenners nogeens aan
die betekenis van Toorop te herinner, op sy menslikheid te wys wat telken
male, ook by jong studente alhier, sonder veel kennis van moderne kuns,
innige waardering, selfs 'n mate van dweepsug, opgewek het. Wat weer
bewys hoe kennis liefde baar, en dat die Modern-Europese ook vir ons nie
langer 'n geslote boek mag bly nie.
Die sitate het, my dunk, ook voldoende verwagting opgewek van wat
ons eintlik in die boek kan verwag.
Hierdie verwagting sal nie teleurstel nie: twee- en dertig skitterende
reproduksies, 13x11, die mooiste wat ek nog van Toorop gesien het. Allereers
'n uitstekende portret van Toorop. Dan impressionistiese werk: Portret van
die heer E. Ahn, blanke meditasie in die ligkontras; Broek in Waterland,
stippelwerk, voluit skilderkuns; so-ook De Hétaire, stemmingsvolle natuuraanskouing, maar alleen nog die werklikheidsverhoudinge. Dan uit sy simboJiese tydperk: De jonge Generatie, van eie geesteswerklikheid, volvisioenair.
Suiwer expressionisties: Moederschap, en die skriklike siening: Hel en Twijfel.
Vervolgens: pragtig-psigologiese vroue- en kinderkoppe. Die bedwonge sosiale
gevoel van sy expressionistiese ontwikkeling: Dorst naar gerechtigheid, stoer
en bars weliswaar, maar die haat en die verbittering is weg; sterk vergeestelikte aanskouing. Die lyn loop voort: Katwijker-Visscher, sielsrealistiese tekening. Die allerheerlikste Geloofvertrouwen, die stoere, strakke, deur
die lewensstryd getekende Zeeuse kop, met 'n hemelse lig oor die blanke
voorhof, met die oë devoot-skouend in die goddelike genade, en daaragter die
rysige kolom van 'n katedraal, as 'n gebed opstygende na God. Voor hier
die Geloofsvertrouwen verstaan u, wat ons so dikwels op abstrakte wyse be
toon, hoe die etiese in die estetiese is opgelos, hoe moraal en kuns eenheid

word, hoe skoonheid en geloof, die menslike en die goddelike, saamsmelt in
hoogste begenadiging.
„Hier word die drif van die lewe omgesit in die
durende ritme van skoonheid, hier word dit ewig, omdat dit geword is tot
melodie." Na die duisterheid van sommige vroeëre, simboliese, werk, is
deur diepere religieuse skouing en innerlike wasdom weer die eenvoud verkry.
En die groot stukrag van die lewe, hoop en geloof, offer en heiliging, die
liefde as die hoogste krag ten goede, alles kry weer 'n algemene verstaanbaarheid en onmiddellikheid van ontroering.
Verderop in die werk vind u weer veel portrette: dié van die Douairière
De Vos van Steenwijk, van Mevr. Toorop, van twee kinders uit die volk, vir
die voorstelling: Ave Marie, en veral die heerlike sinnebeeld van Gods neerbuigende liefde tot die mens, soos verewig in die goddelik-tere en tog so
warm-menslike en in liefde begrypende gelaat van die inderdaad „heilige"
Paterke van Hasselt. Stel hierdie gelaat van sagte, ontroerend menslike
skoonheid-in-geloof teenoor die op 'n vorige bladsy vertoonde duiwelse tronie
van onverdraagsaamheid en haat teenoor andersdenkende, en naas hom die
tot twyfeling gebragte selfversekerdheid, en dan sal u verstaan waarom beide
Dante en Toorop hierdie swartgallige, en in eie bekrompenheid verstikte,
mensesoort in die hel plaas. Mag ek siteer uit Die Inferno (VII)? . . . Die
wyse begeleider wys Dante op bemodderde siele in 'n purper-swart moeras:
(115-116):
„Soon, sien nou
Die siele van wie toorn het oorwin";
En . . . (129):
„Met oë gekeer na wie daar modder slik",
luister hul na die rampsaliges:
(121-124):
„. . . Treurig was ons
In soete lug, wat sonneskyn vervrolik,
Maar in ons draênd swaarmoedigheid se walm:
Nou lê ons hier bedroefd in swarte modder" . . *)

*) Sommige sal seker aanstoot daaraan neem dat Toorop tot sy onderwerp geneem het „Les Calvinistes de Katwijk".
Hoewel
verdogmatiseerde
onmenslikheid aldaar mag aangetref word soos in geen ander land ter wereld
nie, het die stuk vir my 'n ruimere toepassing.
Vandaar ook my verwysing
na Die Inferno.

Maar eerder verwyl ons by die mens-waarderende portretkuns van
die meester. Hy het die intuïtiewe gawe besit om elke psiege aan te voel en
die vermoë om dit te versigbaar (op die wyse wat ons reeds gesien het uit
die woorde van Plasschaert) . . . die sieltjie in reinheid, die meisie in liefdeverlange, die mokkende arbeidersiel, sowel as die innerlike van filosoof en
geleerde, digter, toneelspeler, musikus . . . Hy is die gewer van sielkundige
werklikheid in alle skakeringe van uitdrukking. Vroue met vogtig glansende
moederoë, oë soekende na liefde en geluk! (Miek Jansens) . . . hoe kon diè
hom vervoer tot subliem-spirituele siening. Die leser waardeer dit op menige
plaat hier gegee.
Eindelik noem ek u nog uit hierdie album die sterk-expressionistiese,
maar klare Iewensinterpretasie van Zielegang langs den Oseaan, La Belgique
sanglante, Madonna met de Engelen, Wist gij niet dat ik behoor te zijn in
hetgeen Mijns vaders is; maar veral dié stukke wat onmiddellik ook die Afrikaanse beskouer in stille verrukking sal bring en (soos die o.a. reeds genoemde
Geloof svertrouen) teen sy muur vir hom 'n steeds kostbaarder besit sal word:
Oorlog en vrede (1922), Het gebed (1924), Harpspeler (Jeugd en Ouderdom), Het Gebed (1927).
Nie alleen gee hierdie Album van die skoonste stukke van Toorop nie,
maar is ook 'n goeie handleiding vir die sielegang van tegniese ontwikkeling na dieper vergeesteliking en eenvoudiger ekspressie. Veel word van sy
laaste periode gegee, waarin die religieuse psigologie alles deurdring. Duidelik sien ons hoe hy tot rus gekom het in 'n hoëre geloofsvertroue, in volmaakte
kunsaanskouing, wat 'n aanskouing is van die Idee in skoonheid. So kry sy
woorde vir ons 'n onvergeetlike betekenis:
„Er is huiver-stilte in mij,
Een luidloos vragen, een zwijgen . . .
Een vreemd, een diep verlangen weent in mij . . .
God spreekt door de lente-twijgen.
Een drang tot scheppen het onzichtbaar schoon
Naast liefde-bloesems, blank en fijn . . .
Zal eens ik naderen Zijn Doornekroon,
Zijn heilig Hart, zoo vlekloos rein?"
Ek het hierdie stuk begin met aanhalinge. My doel was om alleen die
herdenkingswoorde van die twee groot kenners te gee; en nou, tenspyte van
my voorneme om by die reproduksies hierdie slag te swyg, is die versoeking
my tog te sterk gewees by sulke subliem-menslike arbeid. En al moet ek

self opmerk dat dergelike reeltjies van waardering al te beknop is om veel
aan die leser te kan meedeel, sal hy tog my woorde wil vergewe. Immers
by 'n tentoonstelling van Toorops werk word nie gepraat nie . . . soms val
daar 'n gefluisterde woord. Daar is iets meer as bewondering, dieper as ont
roering, daar is gebed, ook by die vele wat voor die Koninklike Dode vir die
eerste keer verstaan. (Miek Janssen.)
So wil ek dan nog ten slotte met Plasschaert die aandag laat val op
die laaste voltooide werk: Het Gebed. Sy eie sware kop met die biddende
hande opgerig na die half-verborge gelaat van Christus . . . Die hande van
Toorop, die hande van die Werkman wat ons almal moet wees. Die hande
wat gees kon boetseer in die liggaam — die gees wat die lyfelike liggaam
•dwing. Die hande het geteken die donker sosiale leed in opstandigheid, in
troostelose pessimisme. Die hande het vrouelik-teer die subtielste stemminge
vertolk. Die hande het tastend gegaan oor 'n wereld van wee. En toe die
wereld van sy verbeelding deurstraal geword is deur die inwendige lig van
sy diepe godsdienstigheid, skryf die hande, nog só opreg-menslik, tog as
met serafyne-veder . . .
Ja, dié hande het uitgespreek alles wat 'n bewoë
tydsgewrig aan gedagte en aandoeninge besit het. En nou is die dood in
Toorop. Die hande omklem 'n dode Jesus aan 'n kruis, maar daaragter lig
•die goddelike misterie van genade. Dié misterie is Toorop binnegegaan.
Ja, Romain Rolland het gelyk. Grote geeste is soos hoë bergtoppe
met ewige sneeu en wind. Maar ons haal daar dieper en sterker adem as
benede. Die lug is daar van 'n reinheid wat ons harte van besoedeling skoon
was. En as die wolke verdwyn, sien ons die hele mensheid voor ons.
Op die berge kan ons nie lewe nie . . . Maar wie soms daarop verskyn,
voel hom nader by die Ewige. Daarna keer hy terug na die vlakte van die
lewe, met 'n hart versterk vir die stryd van elke dag . . .

*

*

*

Koop hierdie bundel. Laat die strewe van die kunstenaar ook ons aan
spoor tot eigenste voleindiging. Bewaar sy hoogheid in u gees. Bewaar sy
goedheid in u hart!
F. E. J. MALHERBE.

Nuwe Boeke.

Alle nuwe boeke deur die Redaksie, Bus 1266, Pretoria, ontvang,
word hier aangekondig.
'n Latere bespreking van die aangekondigde
boeke is nie uitgesluit nie.
Bruwer, A. J., „Sy Meesterstuk". J. H. de Bussy, Pretoria. Prys 3/9.
Boonstra, L. D., M.Sc, „Seks". Eerste Deel: 'n Studie in Menslike Rewolusie. Twede
Deel: Kinderbeperking. Juta en Kie., Bpk., Kaapstad en Johannesburg.
Beeba, „Bont Beelde." Juta en Kie., Bpk., Kaapstad en Johannesburg.
•Coetzee, Dawid J., „Geskiedenisstories Uit Alle Tye".
Kaapstad en Johannesburg.

Prys 4/-.

Deel I. Juta en Kie., Bpk.,

Prys 3/6.

Dekker, J. J., „Goethe und Schiller: Gedichte in Auswahl."
Bloemfontein. Prys 6/3.

Nasionale Pers Bepk.,

Metrowich, P. C, B.A., B.Ed., „The Development of Higher Education in South Africa".
University of Cape Town Publications.
Maskew Miller, Bpk., Kaapstad.
Prys 4/-.
-Moerdyk, Sylva: „Paul Kruger". Geskiedkundige Tonele uit die Lewe van die President van die Suid-Afrikaanse Republiek. In vier bedrywe. Nasionale Pers,
Kaapstad.
JVÏ. E. R., Ons Kinderrakkie—„Die Oorwinnaar". Verhale van
Nasionale Pers, Kaapstad en Bloemfontein. Prys 3/-.

President

Uniale Taal en Kuituur Konf«rensie. „Nimmer of Nou". Bloemfontein.
Desember. Nasionale Pers, Bloemfontein. Prys 1/6.
Visser, A. G., „Die Purper Iris en ander Nagelate Gedigte''.
stad.

Steyn.

18 en 19

Nasionale Pers, Kaap-

van der Merwe, C. D., B.A., Ph.D., en du Toit, D. F., M.A., Dr. Chem., „Berekeninge in
Gemie". Nasionale Pers, Kaapstad.
JMopeli, Paulus, „Die Sending te Witzieshoek"'. En ander sake rakende die Sending
aldaar. Nasionale Pers Beperk, Bloemfontein. 1930. 5/6 posvry.
Wahlen, Frans J., Augustinus op Zoek naar de Waarheid. Met elf illustrasies in houtsnede en een omslagteekening door J. Franken Pzn. W. L. en J. Brusse's,
Rotterdam, MCMXXX.

Alex Pine en Seuns (Afrika)
Beperk.
26-28 Kruisstraat, Johannesburg.
Posbus 5294. cvsmtt p
Telegramme: "Paper"

Ook: 42, St. George's-Straat, DURBAN.
3, Strandstraat, PORT ELIZABETH.
FABRIKANTE VAN DIE WELBEKENDE

CHARLES-MARTIN-PAPIER
vir Handelsgebruik.
Stipuleer CHARLES MARTIN of W. T. & Ko.,
3009 Papier vir u skryfbehoeftes, ens., of
CHARLES MARTIN LEDGER
CONQUEROR LEDGER
VICTOR LEDGER of
STANDARD LEDGER PAPIER
vir u Boeke.
U drukker sal bly wees om Papier van die Standaard Kwaliteit te verskaf.
ONS LEWER ALLEEN AAN HANDELAARS.

Foon 1976.

P . K . B u s 1058.
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Uitgaaf van DE ERVEN F. BOHN te Haarlem

VolksUniversiteits-Bibliotheek
Prijs gebonden 4/- per nummer.
Verschenen September en October 1929:
43/44. Prof. Dr. G. HEIJMANS, Inleiding tot de speciale psychologic I/II.
45. Dr. H. C. RÜMKE, Inleiding in de karakterkunde.
46. Dr. J. D. BIERENS DE HAAN, De strijd tusschen idealisme en naturalisme in de 19e eeuw.
47. Dr. F. W. A. KORPF, Levensproblemen bij Shakespeare.
Vroeger verschenen de volgende deeltjes:
1. Prof. J. C. VAN EERDE, Inleiding
tot de volkenkunde van Ned.-Indië.
2. Prof. Dr. J. J. SALVERDA DE
GRAVE, Italië's letterkunde.
3. Prof. Dr. F. J. J. BUYTENDIJK,
Psychologie der dieren. Geïll.
4. Dr. G. HOLST, Electrische lichtbronnen en hare eigenschappen.
Geïll.
5.Dr. E. B. KIELSTRA, De vestiging van het Nederlandsch gezag
in den Indischen Archipel.
6. Prof. M. J. VAN KAN, Inleiding
tot de rechtswetenschap, 3e druk.
7. Dr. K. H. E. DE JONG, De magie
bij de Grieken en Romeinen.
8. Prof. A. J. P. VAN DEN BROEK,
De ontwikkelingsgeschiedenis van
den mensch. Geïll.
9.Dr. J. D. BIERENS DE HAAN,
Hoofdfiguren der geschiedenis van
het wijsgeerig denken. (Tijdperk
van Cartesius tot Kant.) 2e druk.
10. Prof. Dr. D. C. HESSELING, Geschiedenis der Nieuw-Grieksche
letterkunde.
11. Prof. Dr. T. J. DE BOER, Wijsbegeerte van den Islam.
12. Prof. Dr. J. D. VAN DER WAALS
Jr., Over de wereldaether. Geïll.
2e druk.
13. JUST HAVELAAR, Het Sociaal
conflict in de beeldende kunst.
Geïll.
14. Prof. Dr. TH. J. STOMPS, Üe
stoffelijke basis der erfelijkheid
bij planten en dieren. Geïll.
15. Dr. J. L. PALACHE, Inleiding m
den talmoed.

16. HERMAN WOLF, Ideeën in den
talmoed.
17. Dr. H. J. F. W. BRUGMAN3, Psychologische methoden en begrippen. Geïll.
18. Prof. Dr. K. H. ROESSINGH, Het
modernisme in Nederland.
19. Dr. IS. VAN DIJK, Socrates.
20. Prof. Dr. R. C. BOER, Noorwegens letterkunde in de negentiende
eeuw.
21. Prof. J. D. VAN DER WAALS Jr.,
De relativiteitstheorie. Geïll.
22. Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM,
Bijbel en jeugd.
23. Prof. Dr. N. J. KROM, Het oude
Java en zijn kunst. Geïll.
24. Dr. EMMA SLUITER, De menschelijke voeding. Geïll.
25. Dr. H. BOLKESTEIN, Het economische leven in Griekenland's
bloeitijd.
26. Prof. Dr. G. VAN DER LEEUW,
Inleiding tot de godsdienstgeschiGdGnis

27. Prof. Dr. G. VAN RIJNBERK,
Physiologische brieven. I.
28. Prof. Dr. A. A. Nijland, De bouw
van het heelal. Geïll.
29. Prof. S. Koenen, Inleiding tot de
landhuishoudkunde.
30. Prof. D. G. STIBBE, Inleiding tot
de kennis der bestuursinstellingen
in vreemde koloniën.
31. Dr. G. VAN HOORN, De Kretische
kunst. Geïll.
32. J. S. BARTSTRA, Geschiedenis
van het moderne imperialisme;
tijdvak 1880 tot pl.m. 1906.

"DIE NUWE BRANDWAG"
an Afrikaans quarterly published in Pretoria by J. H. de Bussy, is one of
the most significant indications I have seen of the new strength and enter
prise of the Afrikaans language. A copy has just reached me. Its very
modernistic cover embodies a design by Pierneef. I regret to say there is
no English equivalent to this quarterly in South Africa. We have nothing
approaching its high literary standard nor, if we had, can I imagine it
being able to pay its way. "Voorslag" published by Roy Campbell was the
nearest approach to it that we have had, but, "Voorslag" failed dismally.

H I G H B R O W ?
My English readers my be wondering what their Afrikaans-speaking
compatriots read. Here are a few of the articles in "Die Nuwe Brandwag".
"Our poetry as Mirror of our People's Past", by E. C. Pienaar: "The Tele
graphist"', a translation from the French of Alphonse Allais, by J. von
Moltke; "The Fourth Nail" a translation from "The Sory of the Gypsies"
(Eonrad Bercovici), by Marie Linde; "Horatius as Poet and Man", by P.
van Braam; "A. E. Housman. Is he appreciated in South Africa?" by
R. Titlestad.
In addition there are numerous fine illustrations of the work of
Anton van Wouw and Gregoire Boonsaaier.
This is what we would call "highbrow", not so? It is scarcely
the type of publication one would expect to find in a Karroo farmhouse.
But the fact that the quarterly is already in its second year shows that
there is an Afrikaans-reading, cultured public for it.
By the Idler, Natal Mercury.

So oordeel ons Engelse landgenote. As ons wil vooruitgaan
is dit nodig om ons intekenaars te vermeerder. Sal u minstens een
nuwe intekenaar se naam opstuur?
Aan die Bestuurder

van die firma J. H. de Bussy,
Posbus 460,

PRETORIA.

Ondergetekende wens in te teken op „Die Nuwe
Brandwag"
vir een jaar vanaf die Februarie-nommer 1930.
7/6 vir die Jaar
gang volg.
Naam
Adres
Ingestuur

deur:

BRAAK'S GARAGE
voorheen : H U P P GARAGE.
Agente vir:

!

Hudson en Essex Motorkarre

j

Groot Sortering Motoronderdele in Voorraad.

j

Bande, Petrol en Olie.
i
?
|

Ons spesialiseer
in
REPARASIEWERK.

DUCO-SKILDER,
Beklee en
Vulkaniseer.

BILLIKE PRYSE.

DAG- EN NAGDIENS.
STALLING VIR 100 KARRE.

Bus 694.

Foon 765.

BRAAK'S GARAGE
GERARD H BRAAK.

236—240, Pretoriusstraat,

PRETORIA.

ROYAL MOTORS
Agente vir

Rolls-Royce, Austin en Nash Motorkarre.
Reparasiewerk, skilder, bekleding.

GERARD
Foon 832.

H.

BRAAK.

290, St. Andriesstraat, PRETORIA, Bus 694.

Telefoons en Warm- en Koud Stromend
Water in alle Slaapkamers.
KOELKAMERS;
ELEKTRIESE WASSERY;
BLANKE ARBEID;
GOED ETEN.
Vruchten alle Maaltyden.
Kostgangers; enkele Maaltyden.
Billike pryzen.

CHRISTENDOM EN
LITERATUR
DEEL 10.

Christelijk
Letterkundige Studiën.
DEEL 5.
Verzameld door
M. J. Leendertse en Dr. C. Tazelaar.
Gebonden 8/-.
Inhoud 4 studies, t.w.: Jac. van Looy,
door W. Kramer; M. J. Brusse, door
H. J. Heijnes; Augusta de Wit, door
Dr. C. Tazelaar en Herman Robbers,
door Hendrika Kuyper-Van Oordt.
Op aanvrage zenden wij U gaarne het
volledig prospectus van de serie.
Ook Uw boekverkooper zorgt
hier gaarne voor.
U. M. HOLLAND,
Heerengracht 151. — Amsterdam.
sterdam, j

Nasionale Akademie
vir Musiek.
STELLENBOSCH.
Prinsipaal:
Dr. PIETER P. SWANEPOEL,
M.A. Ph. D. (Musiek).
ONDERRIG TOT
EN
Vir LISENSIAAT
IN
KLAVIER,
VIOOL, ORREL,
SANG EN
TEORIE.

Op die modernste Europese
Metodes.
i Skitterende uitslae. :
Skrywe om Prospektus.

Adverteer in

„ Die Nuwe Brandwag.
Doen aansoek vir Tariewe by die Uitgewers.

"NUWE BOEK V I R D I E JEUG

Die Prys is 6 / 6 .

Posgeld 6d.

J. H. D E BUSSY,
POSBUS

460.

PRETORIA.

IENUW

DSKRIF
KLNS EN
TTERE

A. J. BRUWER, SY MEESTERSTUK,
'n Drama in vyf bedrywe. — Dis die
eerste werk in die serie „Die Nuwe
Toneel".
Dr. G> DEKKER, A. C. W. STARING.
Bloemlesing uit die Gedigte met in
leiding en aantekeninge in Afrikaans.
Prys 3/6. — Posgeld 3d.
AS

DIE

TOMAHAWK DREIG.
IVANS.
'n Verhaal van die Worstelstryd tussen
Blanke en Indiaan in Noord-Amerika.
Prys 3/6. — Posgeld 3d.
P. de V. PIENAAR, SKAKELS VAN
DIE KETTING.
Die boek waaroor so baie geskryf
word.
Prys 7/-. — Posgeld 6d.
LOMBARD en STEYN, HANDEL VIR
SUID-AFRIKAANSE STUDENTE.
Hierdie boek sal help om Afrikaans
ook in die Handel tot sy reg te laat kom.
Prys 6/6. — Posgeld 6d.

J. H. DE BUSSY,
POSBUS

460.

PRETORIA.

~- Sportsmanne #
en Studente +
We
e t
———
(J

^ ^' uiterlik vir alles — of byna - alles — geld. Omdat
dit so is, het U goeie klere nodig - en as U dink aan goeie
klere dan dink U dadelik aan

I
|

"Vansity -Kiene
Elke kledingstuk word 6 maande gegarandeer.
"VARSITY"-

"VARSITY"-

heeltemal wol, roomkleurig

Sport-Baadjies

Gaberdine Broeke
Pasklaar en gegarandeer krimpvry.
OO/C
Alle male
!
0

t

t

U

Besonder goed gesny vir die
Nuutste Modelle.
O 7 IC
Prys
OI / U

"VARSITY"- Handgemaakte Pakke.
In alle mate van 3—12%. Beste Kwaliteitstowwe
rn ve "ings. Perfekte snit verseker.
Prys

69/6

"VARSITY"Blazers

"VARS1TY"Grys Flannel Broeke

Blou en Swart Melton Blazers.
Gegarandeer vaste
kleur. Dubbele Bors.

gesny
Prys

27/6

In alle tinte.

Besonder

goed

19/6
i
©

AlleenVerkopers :
"Varsity"Klere.

ii

I

" I

Posbus 377, !
fi4~spoRTé

^

SKËCIAUSTS

Pretoria. (

TAKKE:
i
Bloemfontein — Kimberley — Vereeniging — Witbank — Vryheid — Dundee. X

Die

Nuwe

Brandwag

Tydskrif vir K u n s e n Lettere,
7 / 6 per iaar

KWARTAALBLAD
Uitgewero: J. H. D E BUSSY,
Bus

460, P r e t o r i a .

R e d a k s i e : — M . C. B o t h a ( K a a p s t a d ) , M . L . d u T o i t ( T . U . K . , P r e t o r i a ; H o o f r e d a k t e u r ) ;
D. F . M a l h e r b e
(G.U.K.,
Bloemfontein);
E . C. P i e n a a r
(Uniwersiteit
Stellenbosch);
h o o f k u n s m e d e v r e r k e r : J. H . P i e r n e e f , P r e t o r i a .
Medewerkers:—Sangiro;
Heever;

Leon

Maré;

S. F . N . G i e ; B . G e m s e r ;

G. P r e l l e r ;

T. J. H a a r h o f f ;

Imker

Hoogenhout;

A . G. V i s s e r

Eitemal;

f; F . P o s t m a ;

F . v . d.

G. L e s t r a d e ;

T . H . I e R o u x ; B . M a r a i s ; S. P . E n g e l b r e c h t ; D . B . B o s m a n ; L . d u P l e s s i s ; P . A . H e n d r i c k s ;
M.

S. B . K r i t z i n g e r ;

Totius;

Grosskopff;
C

Gerrit

H. A. F a g a n ;

P . C. S c h o o n e e s ;

L. L e i p o l d t ;

B o n ; A. H. Lugtenburg;

I. D . d u P l e s s i s ;

Gordon

Leith;

Francois

Jochem

Th. Wassenaar;

van Bruggen;

Malherbe;

A. D. Keet;

Erasmus;
J. F . W .

J. V . d u P . P i e n a a r ;

J. E s . ; J. R. L . v a n B r u g g e n . ;

Dekker,

L. J.

C. d e V i l l i e r s ;

F . C. L .

Anton

S. J. P .

van Wouw;

Eloff;
Gerrit

Bosman.

A l l e b y d r a e s , o o k vara n i e - m e d e w e r k e r s , a a n d i e H o o f r e d a k t e u r : D r . M . L . d u T o i t ,
B u s 1 2 6 6 , P r e t o r i a ; o f a a n P.rof. >I. C . B o t h a , K a a p s t a d , P r o f . D . F . M a l h e r b e , B l o e m f o n 
t e i n , P r o f . El. C . P i e n a a r , S t e l l e n b o s c h .
A l l e b e s i g h e i d s b r l e w e , i n t e k e n i n g s g e l d e , e n s . a a n J . H . d e II u s s y , B u s 4 6 0 , P r e t o r i a .

INHOUD.
Bladsy

Bladsy
Inhoud en Advertensies
I-IV
Van T o m die Rymer en die Derde P a d
Marie Linde 151
Corrie
A. D. K e f t
159

A . J. B r u w e r

184

Ontwikkeling van Jochem van Brug
gen se Mensbeelding
E. H a r t m a n n

185

Stem

v a n die

OOR

Ernst

Allister

Golwe
D. F. Malherbe
Schlengemann
J. v . M o l t k e

Ampie, die Drama
161

BUITELAND:—
Jacques Perk

T. J. H a a r h o f f

164

Kersies

T. J. H a a r h o f f

165

ou Woonhuis

Adam

Tas

Mörerooi

..

. . Marie

Linde

166

BEELDENDE

T. J. H a a r h o f f

172

Irma Stern

Niggie van Eitemal

174

NUWE

Iets omtrent die volksoorlewerings
v a n d i e S.A. B a n t o e .
V. BantoeDigkuns
G. P . L e s t r a d e

175

'n

183

Sonnet

BOEKE:—

160

Die Hoogveld

Die

Drome

U. J. C r o n j é

..

. . J. J. Ie R o u x

203

en Lamartine
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Van Tom die Rymer en die Derde Pad.

} x T LIED wat mens as kind dikwels gehoor het, laat nie alleen 'n onuitI \ |
'
indruk agter nie, maar leef ook voort in die herinnering as
*• ^ „'n ou lied", selfs al is dit miskien jonger as jyself. Maar om op te
gegroei het met 'n lied wat waarlik oud en daarby waarlik skoon is, is 'n onskatbare voorreg. Daar is selfs die wat beweer dat 'n lied oud, heel oud moet
wees om waarlik te kan bekoor. Deur hoe meer geslagte dit al geklink het,
des te groter en magtiger die bekoring.
Die musiek van Löwe se ""Tom der Reimer" is weliswaar nog geen.
twee eeue oud nie, maar die woorde voer ons terug tot die gryse verlede, 'n feit
wat die komponis nie uit die oog verloor het nie. In my kinderjare het ek dit
hoor sing, geensins soos dit behoort gesing te word nie, dog selfs daardie gebrekkige poging het my die lied as lied leer liefkry en my laat verlang om dit
tot sy reg te hoor kom. Nou die ander dag na lang jare is daardie wens vervul. Ek het 'n uitstekende grammafoonopname daarvan gekry en kan nou na
hartelus luister. Dis 'n eienaardige lied, 'n lied waarvan mens nie gou moeg
word nie.
Toe ek op Kollege was het ek kennis gemaak met die oorspronkelike
Skotse ballade „Thomas the Rhymer" en uitgevind dat die woorde van Löwe
s^ lied nie slegs 'n vertaling is nie maar ook 'n verkorte, enigsins gemoderniseerde verwerking van die oorspronkelike. Graag sou ek aan ander iets probeer meedeel van die wonderlike towermag wat van lied sowel as van ballade
uitgaan. Ek sal dan maar begin met die kunslied en daarvandaan terugwerk. Die woorde voer ons ver, ver terug, dis 'n sprokie waarvan in verskillende tale verskeie variante bestaan, 'n sprokie wat so oud soos die wereld
maar tegelyk ewig jonk en fris is. 'n Kind kan die sprokie as sprokie geniet
en nie verder wil vra of indring tot sy diepere betekenis nie. Party volwassenes vra ook nie verder nie en sê hul het die sprokies van hul kinderjare
reeds ontgroei. Party wil nie eens meer vir hul kinders sprokies vertel nie.
w

S ü a r e

Maar dis nou nie tyd of plek om daarop in te gaan nie. Ons bepaal ons maar
by diegene wat nog hul ore wil verleen aan 'n sprokie en die diepe lewenswaarhede wat dit bevat.
Die sprokie is kortliks as volg. Tom, of Thomas die Rymer lê een
somerdag en mymer onder 'n boom langs 'n bekie in die nabyheid van Huntly
Slot. Meteens verskyn daar voor hom 'n wonderskone, blonde vrou gesete
op 'n sneeuwit pêrd aan wie se kunstig gevlegte maanhare silwer lokkies
hang. Tom haal sy hoed af, kniel neer en begroet haar met die woorde:
„Du bist die Himmelskönigin,
Du bist von dieser Erde nicht!"
of, soos in die Skotse ballade:
„All hail, thou mighty Queen of Heaven!
For thy peer on earth I never did see!"
Daarop antwoord die blonde vrou dat sy tog nie die Hemelskoningin is
nie, maar wel die koningin van die Elweryk. Sy versoek hom om vir haar te
speel op sy harp en te sing. Maar as hy 'n kus op haar lippe druk, sal hy
haar sewe jaar moet dien.
Tom antwoord dat die vooruitsig om haar sewe jaar te moet dien hom
geensins afskrik nie. Hulle soen mekaar, en ry saam weg deur die groen woud.
Die son skyn vrolik op hul neer en 'n voëltjie sing lustig. Ook die silwer
klokkies aan haar sneeuwit perd lui glas-helder telkens wanneer sy aan die
teuel trek.
Tot sover die lied van Löwe, met sy onvergeetlike begeleiding waarin
gehoor word die lomerige blaregeritsel as die wind deur die takke vaar, en die
gemurmel van die bekie. Ook silwerklokkies klink daartussen, sowel as harpakkoorde, hoefslae, en voëllied, en die laaste wat gehoor word is die klokkies,
terwyl die wit perd vir Tom en die koningin wegdra na haar Elweryk alwaar
hy haar sewe jaar lank sal moet dien.
Hier, by hierdie uiters effektiewe punt, breek die lied af, maar die
ballade gaan nog verder en gooi nog meer lig op hierdie sprokie wat, soos
Frederik van Eden se storie van „De kleine Johannes":—
„toch alles werklijk zo gebeurd is."
Soos tevore gesê is ou ballades vol van verhale van mensekinders wat
kennis maak met bewoners van die elweryk, en gewoonlik eindig die kennismaking noodlottig vir die mensekind. Maar nou word beweer dat Tom, of
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Thomas die Rymer regtig gelewe het in die dertiende eeu en wel te Ercildoune
{Earlston), in Berwickshire. Huntly Bank en Eildon Tree („Eschenbaum",
sê die Duitse lied), se lokaliteit word nou nog aangeduie deur 'n groot steen.
Thomas was 'n middeleeuse digter en siener en volgens oorlewering regtig eendag ontvoer geword deur die koningin van die elwe. Ons hoef dit nie te
glo as ons nie wil nie, watter saak maak dit eintlik? Maar diegene onder
ons wat self digterlik aangeleg is hou van die storie en sien hom duidelik in ons verbeelding sy harp opneem en die eensaamheid van die woud naby
Huntly Slot opsoek. Daar, o wonder, ontmoet hy die elwekoningin.
Volgens die ballade was sy in groengeklee, die geliefkoosde kleur van
sulke bonatuurlike wesens. Thomas, 'n goeie Rooms-Katoliek, het haar eers
aangesien vir die Heilige Jonkvrou, maar sy het hom gou uit die droom gehelp.
Sy was ,,but the Queen of fair Elfland", onsigbaar vir die gewone sterfling,
maar nie vir die digter en siener nie. En Thomas, hoewel 'n goeie Katoliek
€n seker dikwels gewaarsku teen sulke wesens deur sy Kerk, kon die versoeking
om haar te volg en te dien nie weerstaan nie.
Nou gaan die ballade voort, waar die kunslied van latere datum, afbreek, en die sonnige woudstemming, sowel as Thomas se oorstelpende geluk,
(„Wie glücklich da der Reimer war!" vertel ons die lied) maak plaas vir
huiweringwekkende misterie. Hy en die elwekoningin ry voort op die perd wat
vinniger as die wind gaan tot hul kom by 'n uitgestrekte woesteny:
„And living land was left behind."
Hul klim af van die perd en gaan sit. Thomas moet sy hoof op die
skoot van die elwekoningin neerlê, en skielik word hy heldersiende en gewaar
voor hom in 'n visioen drie paaie. Daar is die smalle pad, besaai met dorings
en distels, die pad van geregtigheid, waarna min verneem. Daar is die breë
pad tussen bloemryke velde, wat lei tot die verderf, howel sommige meen dis
die pad na die hemel maar daar is nog 'n derde pad, die pad wat
voer tot die ryk van die elwe.
Langs die aanloklike pad neem sy nou
die digter, die siener, en sy waarsku hom vooraf om geen woord te
uiter nie, anders sal hy nooit weer tot die syne terugkeer nie. Nou word die
reis moeitevol en gevaarlik. Hul gaan deur riviere waarvan die waters tot bo
hul knieë kom, hul sien geen son of maan nie, maar hoor slegs die wilde golfgeklots van die see. Ook moet hul gaan deur riviere van bloed, dis al die bloed
wat op aarde vergote word. Eindelik kom hul by 'n wonderfraai tuin waarin
daar 'n appelboom staan, en van die vrug wil sy hom gee om te eet. Dan
sal sy tong nooit iets anders as waarheid kan verkondig nie.
Of Thomas die vrug van haar aanneem en eet is 'n netelige punt waaroor ou vertellers en skrywers dit nie eens is nie. Maar die feit bly dat Thomas
sewe jaar lank in die Elweryk, so verloklik en tewens so gevaarlik vir 'n mensekind, vertoef het.

'n Mooi sprokie, so mooi op sigself dat mens wonder of dit nou nog
nodig is om dit te probeer verklaar, en te sê dat 'n figuur soos Thomas aan geen
tyd of plek gebonde is nie, maar in alle tye en in alle lande nog gevind word.
Immers elkeen wat die naam van digter, siener of denker dra, word op die een
of ander tyd in sy lewe weggevoer deur „die Blonde Vrou", die boweaardse
skone wese, na 'n wonderland. Hy dien haar trou en al keer hy later terug
tot die wereld, tog sal hy nooit weer dieselfde mens van voorheen wees nie.
Hy het mos gesien en gehoor en ondervind wat vir ander verborge bly. Hy
het die derde pad betree, terwyl meeste mense genoeg het aan een van die
ander twee paaie. Thomas se tydgenote wou nie eens hoor van so 'n derde
pad nie, vir hul was dit net 'n kwessie van hemel-toe of hei-toe.
Maar
Thomas was moedig gewees, of anders het die blonde vrou hom met moed
besiel.
Eers was dit alles so mooi en lieflik, maar toe het daar gekom vrees
en angs soos min ander ondervind. Daar was wilde golwe wat hom wou
verswelg, en hy hon hul nie eers sien nie, netmaar hul gedonder het in sy ore
weerklink. Deur riviere van bloed moes hy waad, die lyding van die ganse
mensdom het hom terneergedruk. Maar die blonde vrou het hom veilig deur
alles heen gebring tot by die boom van kennis. Of sy hart hom begewe het
toe hy moes besluit of hy daarvan gaan eet of nie, is 'n geheim wat onopgelos
bly.
Wie of die blonde vrou mag wees? Sy noem haarself eenvoudig die
elwekoningin, maar dit bring ons nie baie verder nie. Sy laat onwillekeurig
vir ons dink aan wat deur klassieke skrywers nou nog genoem word „die
blonde Muse". „Inspirasie" mag ook een van haar name wees, of selfs „Fantasie". En 'n besoek aan die Elweryk, sou dit slegs wees 'n besoek aan die
Ryk van die Verbeelding, verlokkend en gevaarlik tegelyk? Of is dit iets meer?
Primitiewe volkere staan vol vrees teenoor die natuur, en al haar manifestasies word deur hul verpersoonlik. Vuurvliegjes wat oor moerassige grond
swewe word vir hul dwaalliggies, bose geeste, of siele van diegene wat in
sonde gesterf het en nou tot in oneindigheid gedoem is om die lewendes in die
verderf in te lok. Gevaarlike stromings of draaikolke wat bote laat verongeluk word verklaar deur verhale van wonderskone wesens wat op klippe
sit en sing sodat die bootsman, deur hul sang betower, sy boot laat omkantel
en verdrink. In die klaende gehuil van die wind hoor hul stemme van geeste
wat onheil voorspel, en digte, donker woude is die verblyfplek van feë, elwe
en kabouters. Sou die bygeloof slegs ontstaan het uit die fantastiese vorms
wat bome, mosbegroeide rotse, slingerplante en paddastoele kan aanneem, of
uit skuwe diergesiggies wat soms tussen die blare loer en vinnig weer verdwyn? Die feit bly dat daar vir ons voorouers 'n wonderwereld was wat
hul orals omring het, 'n wereld vol geheimsinnighede waarvoor die mens maar
liewer moes padgee sover moontlik. Toe die Kristendom die oorhand gekry

het, was daar veel heidense bygelowe, wat nie so maklik kon afgedank word
nie. Party is op uiters vindingryke manier herskape in kristelike instellings,
soos byvoorbeeld die kersbom met liggies. Dis 'n onderwerp wat ewe uitgebreid as boeiend is, en ek wens ek kon langer daarby stilstaan. Maar vel?
ander heidense bygelowe is eenvoudig opsy geskuiwe en bestempel as uit die
duiwel. Die middeleeue was donker tye, vol vrees en bygeloof. Die kerk was
'n ware toevlugsoord, bose geeste kon deur die priester besweer word, maar
dit was almal geraai om liewers 'n baie smal paadjie te bewandel en hulself
te bepaal by veilige, alledaagse dinge. Kennis was uit die duiwel, behalwc
dié waaroor die Kerk beskik het. En die wonderwereld van die natuur, dié
plante- en diereryk, die ongemete kragte, al die honderde geheime wat vir
ons nou hedendaags reeds so lankal opgelos is deur die wetenskap dat ons
skoon vergeet daar was ooit 'n tyd toe hul duistere geheime was, dit alles was
'n geslote boek en om sy seëls te probeer breek was 'n doodsonde.
Die ryk van die fantasie en die ryk van die natuur is per slot van
rekening tog maar een en dieselfde ding. Maar in die middeleeue was daar nie
soiets as droë, dorre, wetenskaplike waarneming nie. O nee, die geheime
van die natuur was mistieke wondergeheime, om hul te probeer deurgrond was
om 'n towenaar te wees, wat 'n verbond gesluit het met die Vors van die
Duisternis. En nou weet ons wat die derde pad was wat Thomas aan die
hand van die elwekoningin betree het, die pad so vol bekoring en verskrikking,
wat gelei het tot die boom van kennis. Dit was nie die pad na die hemel nie,
en ook nie die pad na die hel. Dit was 'n pad waarvan die Kerk van die dae
niks wou weet nie, 'n pad wat mooi en verlokkend begin maar lei . . . . ja,
wie weet waarheen? Of het ons al tot op die end daarvan gekom?
En nou kan ek nie nalaat om ook gewag te maak van 'n ander, die vroulike pendant van Thomas, naamlik Kilmeny, van wie James Hogg ons vertel
in 'n lang gedig, beginnende:
„Bonny, Kilmeny gaed up the glen . . ."
om blomme te pluk en na die gesang van die voëls te luister, maar tog nie om
'n vryer te ontmoet nie, sê hy,
„For Kilmeny was pure as pure could be . . ."
Wel, ook sy het sewe jaar weggebly, nes Thomas.

Toe alle hoop op-

gegee, en misse vir haar arme siel gelees was, toe, een aand:
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„Late, late in the gloaming, Kilmeny came hame . . ."
Op al die honderde vrae tot haar gerig kon sy niks antwoord nie.
„Kilmeny looked up with a lovely grace
But nae smile was seen on Kilmeny's face
And still was her look, and as still was her e'e
As the stillness that lay on the emerant lea
Or the mist that sleeps on a waveless sea.
For Kilmeny had been she knew not where
And Kilmeny had seen what she could not declare . . ."
Dus gaan die digter maar voort om ons iets te probeer vertel van die
wonderland waar sy gewees het, van die elwekoning die slag, en van die
vreemde, bonatuurlike wesens wat haar met ope arms ontvang het, omdat sy
die beste en reinste van alle meisies was. Ook probeer hy ons vertel van die
wonderlike visioene wat sy gesien het, en hoe sy later die wens uitgespreek
het om tog maar weer tot die hare te mag terugkeer. Dis haar dan ook vergun,
iraar toe vind sy uit, helaas!
„It wasna her hame, and she couldna remain,
She left this world of sorrow and pain
And returned to the land of thought again."
Dus alweer 'n sinspeling op die gevaarlike verlokking van die Elweryk,
hier aangeduie as „the land of thought". Dit lyk of die digter te kenne wil
gee dat die geheimsinnige oerkragte van die natuur, die wondere van die
plante- en diereryk so 'n geweldige vat kan kry op die mens wat hom te seer
daarin begin verdiep en tot sy donkerste geheime wil deurdring, dat dit uiteindelik lei tot verwydering tussen hom en sy medemens. Vir Kilmeny het
dit bowemenslik gemaak, vir ander sou dit miskien onmenslik maak. Per slot
van rekening is die mens tog maar bestem om met sy medemens om te gaan,
en enigiets wat hom te seer aftrek van hul kan gevaarlik word, vir hom sowel
as vir ander. Dis miskien nog 'n rede waarom ons voorvaders so bang was
vir die Elweryk, en hoekom die ou Grieke gesê het geen sterfling kan vir Pan,
die god van die natuur, van aangesig tot aangesig sien en nog bly lewe. Daar
is dus, studies wat ons in nouer aanraking bring met ons medemense, en ander
wat ons van hul kan wegtrek.
Ook Van Eeden se Kleine Johannes het so opgegaan in sy elwe-, feë- en
kaboutervriende (wat tog maar niks anders was dan insekte, diere, plante en
bome) dat hy die mense begin haat het en nie tot hul wou terugkeer nie.
Later, teen wil en dank weer onder hul, „de menschheid en hun weedom"
smg hy:

„Als ik wil zeggen wat mij deert
Verstaat mij ieder mensch verkeerd,
Maar rozebloem en nachtegaal
Die zeggen 't mij in schoner taal."
En dit het hy gesing nadat hy onder die leiding van Dr. Cyfer in
laboratorië gewerk het, en met Markus onder die sosialiste gewees het! Ook
vir hom het die pad na die Elweryk mooi begin, maar nie altyd so gebly nie.
Die Elweryk, beskou in die sin waarin ons dit probeer verklaar het,
sal wel altyd die mens bekoor, hoewel ons sogenaamde beskawing en kennis
dit ontroof het van sy mistieke verloklikheid. Dis nie meer verbode terrein
nie, en ook nie meer onbekende terrein. As ons nou nog die heerlike gewaarwordings van vrees, half oorwen deur nuuskierigheid, wil smaak, moet ons
ver soek, dit lê nie meer voor ons deur nie. Daar is weliswaar nog die onopgeloste geheime van telepatie, van spiritisme, van wat in ons land bestempel
word as „toordery" en „golery". Maar selfs dan nog bly dit 'n vraag of daar
hedendaags nog vir 'n Thomas of 'n Kilmeny iets te vind is. Soms lyk dit of
ons tot die end van die derde pad gekom het, en vir ons maar moet tevrede
sted met verhale uit die gryse verlede van hoe ons voorouers dit met angs
en bewing, en gebuk gaande onder die vloek van hul kerk en hul samelewing,
bewandel het. Die besef van duistere gevare voor, en vervloeking agter hul,
het miskien juis vir hul tot spoorslag gedien. Nou hedendaags vrees en vervloek ons nie meer nie, maar spot met diegene wat nog praat van onopgeloste
inisterieë. Onopglos, ja, maar daarom nog geen misterieë nie! Die wetenskap
het 'n verklaring vir alles, ons moet maar net die formule ontdek, en dan sal
selfs die geestewêreld vir ons iets alledaags word.
Ons beny nou amper vir Thomas, vir Kilmeny, vir al die mans en
vrouens van lang, lang gelede wat volgens oorlewering kennis gemaak het met
die elwe en die elweryk besoek het, al het dit dan ook in die meeste gevalle
vir hul duur te staan gekom. Nie almal het so ver deurgedring soos Thomas
en Kilmeny nie, nie vele het dit tot sewe jaar gebring nie.
Die moedige jongeling in die ou Sweedse ballade wat op die elweheuwel
in slaap geval het, het geweier om met die elwe-jonkvroue wat hom besoek
het, te dans, en was dankie bly toe hul met hanegekraai verdwyn het. Hul het
mos gedreie om sy hart uit sy lyf te sny as hy aanhou weier! Sleg en gevaarlik
is die elwe, en wee die mens wat hom met hul af gee! So het ons voorouers
gereken. Maar nou hedendaags is die gebied van die elwe klein, baie klein
geword . . . .
Ek weet daar is dié wat dit bepaald jammer vind om sprokies, mietes
of sages so te probeer ontrafel. Hul het genoeg aan 'n Dafne wat deur
Apollo agtervolg word en in 'n boom verander, aan 'n Brunnhilde wat lê en

slaap in 'n kring van vuur waardeur slegs 'n sterke held sy weg kan baan, aart
'n bloubaard se vrou wat, deur nuuskierigheid gedryf, die deur van die
verbooie vertrek oopsluit. Sê vir hul dat Dafne die doudruppels is wat voor
die son moet wyk en opgeneem word deur die planteryk, dat daar, selfshedendaags, nog meisies is soos Brunnhilde, ontoeganklik vir almal behalwe
vir die een sterke held, sowel as Bloubaarde en hul nuuskierige vrouens w a t
maar nie die verlede met rus wil Iaat nie, dan reken hul die sprokie is a s
sprokie bederwe vir altyd. Vir ander weer word dit hoe langer hoe duideliker
dat elke ou sprokie, miete of sage 'n diepe lewenswaarheid bevat. En om terug^
te keer tot die persoon met wie ons begin het, Thomas die Rymer, hy het, toe
hy na sewe jaar in die Elweryk teruggekeer het, vir ons die storie van sy
ervarings nagelaat in die vorm van 'n mistieke ballade, waarvan gesê kan word
soos Van Eeden, baie eeue later, van sy soortgelyke vertelling:
„Het heeft veel van een sprookje, mijn verhaal, maar het is toch alles;
werklik zo gebeurd. Zoodra gij het niet meer gelooft, moet ge niet verder
lezen, want dan schrijf ik niet meer voor u."
MARIE
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Binnekort v e r s k y n die eerste band van die
Kortverhale

in A f r i k a a n s .

Dit is 'n serie,

soos

reeds aangekondig, wat die beste uit A f r i k a a n s ,
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KEET.

Stem van die Golwe.

Ons wandel gestaag met musiek van die wind
wat die swierige snelpas gee,
ons steier in dans met die blink rug bo,
en snags dans die sterre mee.
Die rooidag slaan ons pluime aanbrand
met 'n hartstog sonder keer,
en 'n euwigheid is veels te kort
om ons uit te jubileer.
Ons ry op solders van perlemoen
waaronder die seenimfe skuil
in skemerpaleise van mistieke groen
en ons lag as die stormwind huil.
Ons wil, ons wil bo die duine oor,
en ons storm met siedende skuim,
maar niemand wat ons verlange verstaan
en die duinberge weg wil ruim.
D. F.

MALHERBE.

Ernst Allister Schlengemann.

SCHLENGEMANN

BY

SY

WERK.

CHLENGEMANN is op die 8ste in die Windhoek Hospitaal oorlede aan maagkoors". Dit was uit 'n kort telegram; maar watter
lang panorama van herinneringe het dit nie op daardie oomblik voor
my geestesoog laat verbysweef nie!
Ernst Schlengemann het net 'n paar intieme vriende op Windhoek gehad. Ek het nie onder hulle getel nie. Niettemin het ek altyd gevoel dat in
daardie lang skraal Afrikaner met sy lewendige blou oë 'n groot kunstenaar's
siel geskuil het. Ek herinner my nog goed hoedat ons eendag, kort na ons
kennismaking, vir 'n wandeling gegaan het. Ernst wou 'n paar kiekies van
aalwynbome neem, en hy het my kruis en dwars oor die eentonige klipsandjies
tussen Groot- en Klein-Windhoek laat loop, „want", het hy gesê, „ek hou
van 'n kiekie met 'n goeie agtcigrond." Laat die agtermiddag het ons op 'n
groot oorhangende klipkrans gaan sit cn rus. Voor ons, teen die kruin van
'n hoogtetjie het 'n ou aalwyn skerp afgesteek teen die ylbloue lug op die
agtergrond, en onder ons, al in die dorre vallei langs tot by Avispoort, het Klein
Windhoek gele, nog lomerig na die skroeiende middagson. Vir 'n paar oomblikke het 'n doodse stilte ons omring. En toe, sonder dat ek dit in die minste
verwag het, het my maat poëties geword. Hy begin toe te resiteer en nadat
hy geëndig het, sê hy: „Dit is een van my eie gediggies: „Stellenbosch van
Pappagaaiberg se top gesien." Jy weet, ek het gladnie op Pappagaaiberg
gesit toe ek hierdie gedig geskrywe het nie. Ek het dit een nag laat in my
kamer gedoen." Ek het effens verslae gesit. 'n Digter Schlengemann?
Die
naam was vir my onbekend. Om toemaar iets te sê het ek sy aandag na die ou

aalwyn daar vóór ons getrek en hom gevra of hy al ooit daaraan gedink het
dat elke laag droë blare wat van die stam afhang kan getuig van 'n jaar se
swaarkry en volharding. Hy het vir 'n rukkie na die ou boom gesit en staar
en toe sê hy, asof hy met homself praat:
Sugtend en treurig sy jare hy tel,
As ringe van swaarkry klou aan sy vel.
Voordat ons daardie aand uitmekaar gegaan het, het ek heelwat van
my puwe kennis se geskiedenis gehoor: Sy vader is 'n gebore Duitser, sy
moeder 'n gebore Engelse dame, „en ek is 'n gebore Afrikaner"! het hy trots
uitgeroep. Hy was drie tale magtig: sy vadertaal, sy moedertal en sy landstaal. Dit is vir die laaste van hierdie drie wat hy so'n groot liefde gekoester
het. In die Afrikaanse taal was Schlengemann die tuiste. Hy het selfs 'n merkwaardige meesterskap daaroor betoon.
Die publiek het nog maar net 'n paar gedigte van Schlengemann te
lese gekry; maar niettemin het sy eerstelinge die bewondering van ontwikkelde
mense afgeverg en was hulle ook gewaardeer deur minderbevoorregte mense.
'n Eensame Afrikaanse moeder daar op 'n uithoek van Suidwes Afrika het my
kort gelede geskrywe: „Ek sluit vir jou, my seun, een van Schlengemann se
laaste gedigte in. Hou dit in bewaring. Arme man!" Dit was „Die Naggees" wat gespreek het tot 'n bekommerde moederhart. Maar sal dit nie ook
by die jagter langs sy kampvuurtjie en by die veewagter agter sy takskerm
byval vind nie? Omdat Schlengemann altyd in voeling was met intejlektuele
mense sowel as met die eenvoudigste veeboere, en omdat hy die welvaart van
albei klasse op die hart gedra het, sou hy ook geweet het hoe om ingang tot
hulle harte te vind. Leof Tolstoï het altyd 'n boodskap gehad vir sy lesers,
onverskillig tot welke stand hulle behoort het. Ons noem hom 'n kunstenaar,
wat kan ons 'n jong Afrikaner anders noem wat met sy paar eerste gediggies
al 'n warm plekkie gevind het in die hart van 'n eenvoudige boerevrou, en
die admirasie weggedra het van mense nog beter ontwikkeld as hyself?
Schlengemann was journalis van beroep; maar sy ambiesie was om
skrywer te wees. Wat sou sy boodskap gewees het? Helaas, sy roman was
nog skaars begin toe hy dit vir altyd moes laat staan! Die geskiedenis van
die eerste Afrikaners in Suidwes-Afrika wat hy wou skrywe sal deur 'n ander
pen geskryf word, miskien gladnie eers nie. Sy navorsingswerk in verband
met die taalmenging in Suidwes Afrika was ook nog nie afgehandel nie. Sal
die eienaardige natuurtonele van 'n land met sy uitgestrekte bosvlaktes, sy
sombere berge, droë sandriviere en sy woestyne vir 'n ander net so kan inspireer as vir Schlengemann? Die Natuur het met hom gepraat en hy het
haar besing. Maar hy kon nie net die natuur daarbuite waarneem en verstaan
nie; hy kon ook 'n ander se vertolking daarvan waardeer. Eendag het hy na
'n uitstalling van Gregoire Boonzaier se skilderstukke gaan kyk met die doel
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om een te koop. Sou sy keuse miskien kan lig gooi op sy karakter? — Die
skildery het 'n paar armsalige strooidak huisies tussen groot groen bome
voorgestel!
Schlengemann was egter meer in die literatuur geïnteresseerd as in enig
iets anders. Die werke van Romain Rolland, Hendrik Ibsen, Tolstoï en andere
klassieke skrywers sou die fondament gewees het waarop hy sou gebou het
tot die verryking van ons Afrikaanse literatuur en tot die opvoeding van ons
volk se kunsgevoel.
Een treurige herinnering sal altyd vars in my geheue bly. Dit is die
aand toe ek die journalis Schlengemann vir die eerste maal reg verstaan het.
Hy was in my kamer en moes heelwat beledigende beskuldiginge uit my mond
en die van my vriend aanhoor. Hy het skielik opgespring: „Julle kan maklik praat, körels; maar onthou, daardie koerantjies is vandag my stukkie brood
en botter." Hoe jammer het ek hom nie op daardie oomblik gekry nie! Die
man wat nooit gehuiwer het om vir sy opienies uit te kom nie, hetsy in
privaat gesprekke of in sy beskouings oor kuns, moes terwille van sy stukkie
brood sy politieke sienswyses verkrag! Dis eers toe dat ek uitgevind het dat
Schlengemann as journalis nooit vry was nie.
Op die 31ste Januarie 1.1. het ek na sy kantoor gegaan om hom vaarwel te sê voordat ek my voorlesingsreis deur die Unie sou onderneem. Ek het
hom gevind byna presies soos hy op die bygaande kiekie voorkom. Dit was
die laaste wat ek hom gesien het. Sy afskeidsgroet was warmder as wat ek
dit verwag het. Ek was al by die deur toe hy my weer terugroep: „Kyk, as
jy Dr. van Rhyn op Bloemfontein sien, vergeet my dan asseblief tog nie. Man,
ek wil hier weg!"
Helaas, Schlengemann is nou daar weg, weg ook van diegene na wie
hy wou gekom het.
ƒ. V.

MOLTKE.

Die Hoogveld.*^

l.
Waar die witstreep-pad verdwyn,
Oor die koppies skerp omlyn
In die ver verskiet daar by Magaliesberg,
Waar die ylblou lug ons tyd
Uitdaag met oneindigheid,
Erken die vlakte-ruimte perk nog paal —
Waar daar's blyheid, daar is vryheid
Op die Hoogveld van Transvaal.

2.
Waar die son-god met 'n soen
Daal op jakaranda-groen,
Op die wildgroen van die ver Magaliesberg,
Waar die veld die siel verryk,
Wat vir grootstadswoeling wyk,
Is daar rus, en lig wat nie met sonlig dwaal,
Want daar's blyheid, daar is vryheid
Op die hoogveld van Transvaal.
T. J.
*) Uit 'n bundel van Haarhoff, in die pers.

HAARHOFF.

Kersies.

Kersies rooi in ou Berlyn,
Kersies geel en rooi,
Onhou jy, arm studente-vriend,
Hoe mooi hul was, hoe mooi?

Hoe gretig het ons hul gekoop!
O, goedkop was hul toe
En arm was ons, maar ryk ons fees
— Jy, nog nie lewensmoe.

Ja, soet was hul en saftig-vars,
En vars was ons en fris,
Maar winter vang jou kersies-boom
En wreed word my gemis.

T. J.

HAARHOFF.

Die Ou Woonhuis.

EEDS honderde male het ek by die ou huis heen en weer verbygeloop
sonder te weet hoe dit daar uitsien. Omring deur 'n hoë muur, was
dit van die sypaadjie glad nie te sien nie. Daar was wel 'n poort in
•die muur, maar die was altyd as ek verbyloop gesluit. Bokant die muur,
wanneer ek aan die oorkant van die straat loop, het my oog soms geval op
'n stukkie ou dak en gewei, maar die was in die somertyd weer verskuil agter
groen boomtoppe. In die winter was daar meer van te sien, en soos mens met
haastig verbyloop iets bespeur en dan ook 'n vlugtige gedagtetjie daaraan gee,
het ek gedink:
,,'n Ou huis met 'n ou tuin, so in die hartjie van die stad . . . wonder
aan wie dit mag behoort . . . seker nou 'n twede- of derderangse losieshuis
. . . jammer . . . die ou plek moet beter dae geken het . . ."
Daar is nog baie ou huise te kry, maar gewoonlik front hul aan die
siraat met 'n ou stoep waarteen die sypaadjie verbyloop, en is die ou tuin
agter die huis gelee, 'n Hele verrassing om so 'n ou tuin te kry te midde
van lelike winkels en pakhuise wat op die oomblik nog modern nog ouderwets
kan genoem word.
A

v

Dan dink mens onwillekeurig terug aan die ou dae toe sulke buurtes
gereken was tot die deftigstes. Mooi, statige woonhuise met hul welversorgde
gronde was destyds veel talryker dan winkels en kantore. Maar die stad het
in die loop van jare uitgebrei ten ooste, ten weste en ten noorde, tot teen die
hange van die berge op. Ten noorde lê die see, en ook in daardie rigting
het die stad uitgebrei, want waar vroeër seestrand of water was, namate die
gety laag of hoog was, is tans strate en hoë geboue. Berg en see word albei
hoe langer hoe meer verower.
Ek hou veral van ons stad omdat dit die oudste in die hele land is. Amper
drie eeue oud. Dis niks vergelyk by Rome nie, maar veel vergelyk by ander
stede in ons land. In drie eeue kan veel gebeur en veel verander, en dit laat
alles 'n stempel agter. Diegene wat vatbaar is vir sulke invloede sê hul kan
die verlede voel. Die wel en wee van vergange jare, in hierdie geval mag mens
selfs praat van vergange eeue, laat indrukke agter. 'n Atmosfeer, sê sommige.
Ander meen dis meer dan dit, hul reken taferele uit die ver verlede sou kan
herroep word, wis ons maar hoe om dit te doen. Soms sou dit taferele wees
wat mens liewers nie wil aanskou nie, taferele van wreedheid en lyding. Maar
al sien mens die taferele nie meer nie, die indrukke bly daar. As ons sê die

atmosfeer van 'n groot stad is nie so suiwer soos die atmosfeer van die ope veld
nie, dan kan dit in meer dan die letterlike sin bedoel word.
My eie huis lê hoog teen die hange van die berg op. Dis 'n nuwe huis
van nog geen vyf jaar nie, en waar dit staan was eers 'n bos van dennebome.
Dennebome is hier nie inheems nie, dus voor hul tyd was daar suikerbos en
bergbome, miskien selfs silwerbome. Maar wat ek wou te kenne gee, is dat
op die stukkie grond waar my huis gebou is, nou vir die eerste maal in die
wêreldgeskiedenis 'n huis staan, 'n huis waarin mense met hul lief en leed woon,
en in die loop van die jare 'n atmosfeer skep en indrukke agterlaat, sonnig of
somber.
Maar dis nie my nuwe huis waaroor ek dit het nie, dis die ou huis in
die middel van die stad . . .
Soos reeds gesê het ek honderde male heen en weer geloop sonder te
weet wat nou eintlik agter die hoë muur lê en sonder my te veel daaroor te
bekommer. Die vlugtige indruk van boomtoppe, dak en gewei het my egter
bygebly en eendag toe die poort in die muur ope gestaan het, het ek nuuskierig binnetoe geloei'. Volgens ek verwag het was dit 'n ou Hollandse woonhuis soos die ou plase in die westelike provinsie nog mee kan spog, maar in
'n treurige staat van verval en met afgebreekte gewei en 'n lelike sinkdak, verroes en verkleur deur die reëns van baie winters. Mure en houtwerk was lank
verwaarloos, sommige ruite nie meer heel nie. Koud en nat was die tuin en
gras het welig gestaan tussen ou japonnika- en oleanderstruike. 'n Ou fonteintjie was opgevul met sement en aan die een kant het rooi pointsettias 'n
heerlike stuk kleur te midde van koue groen en kaal eiketakke verskaf.
Al te lank wou ek nie staan en inkyk nie, maar iets aan die ou plek het
my so getrek dat ek stadig begin inloop het. Ontmoet ek iemand dan sal ek
maar een of ander bedink as ekskuus. Vra of hier losies te kry is, of waar dié
of dié woon.
'n Blaffende swart wolhaarhondjie het 'n ou dame op die stoep laat
uitkom. Haar vals grys krulle met kant mussie bo-op vasgespelde het op en
af geskud soos sy, steunende op 'n kierie, die treedjies afgestrompel gekom
het. Ek het gewens ek kon maar ongemerk verdwyn, soos 'n skoolkind op
kattekwaad betrap. Daar val my oog op 'n houtbordjie waarop geskilder
staan :
ROOMS TO LET. — KAMERS TE HUUR.
Nou maar brutaalweg sê ek kom verneem na 'n kamer, nie vir myself
nie maar vir 'n vriendin wat desnoods nie hoef te materialiseer nie. Eintlik verspot van my dat ek nie eerlik durf beken dat ek uit pure nuuskierigheid ingekom het nie.
Later het ek vir die ou vroutjie vertel van die wit leuentjie wat, ek is
bly om te sê, my nie in nog erger verleentheid gebring het nie. Die middag

het ek my nogal geskaam toe sy ewe vriendelik my apologie aanneem en sê
dat as ek 'n kamer wou huur ek maar effe moes wag want haar kleindogter sou
weldra huistoe kom. Sy werk in 'n winkel in die stad en sou my beter te
v/oord kan staan. „Ek word darem al te oud vir besigheid, soos u kan sien,"
voeg sy met haar hooggeplaaste kraakstemmetjie daarby.
Dit was die begin van 'n kennismaking wat uitgeloop het up 'n vriend-skap en geëindig het met die dood van die ou dame. Ons het naamlik tot die
ontdekking gekom dat sy my grootouers geken het en dat ons, heel, heel veraf
rnaar tog buite kyf, famielie van mekaar moes wees. Nie al te dikwels nie,
maar tog vry gereeld het ek haar opgesoek en ek kon merk hoe aangenaam
dit vir haar was om weer so'n slaggie te sit gesels oor ou tye. Haar geheue
was swak wat betref die hede, maar nog gaaf wat betref die verlede. Ek het
die ou stories met graagte aangehoor, waarskynlik omdat ek na hul kon
luister slegs wanneer ek wou en net vir so lank ek wou. As ek by haar ingewoon het, sou sy my dalk begin verveel het. Die kleindogter met wie ek ook
kennis gemaak het, het my verseker dat haar ouma uitsien na besoekers, net
omdat sy so graag verhale vir hul opdis uit die ou tye, verhale waarvoor hul
loseerders, besige kantoormense, nooit tyd skyn te hê nie.
Een van die stories veral het my bygebly en gee ek hier weer. Dis geen
wolike storie nie ,en toe sy my die kamer waarin die treurspel plaasgevind het,
vvys en met haar kraakstemmetjie gedemp tot fluistertoon vertel van die spook
w a t daarin nog by tye ronddwaal, was ek meer aangegryp as ek wou erken.
„Niemand slaap hier nie, nee! My ouers het dit geprobeer, maar dit
het nie gegaan nie. Ek weet natuurlik, my kind, dat jy nie hierdie storie sal
rondvertel nie. As my loseerders daarvan moet hoor sal hul dalk nie wil bly
nie. Party sal lag en spot, maar ek weet hoe dit is, bedags spot mens met
spoke, maar as dit donker word . . ."
„Het u self al ooit die spook gesien?" vra ek.
„Ja, toe ek 'n kind was, verskeie keer en later, toe ek as weduwee
hiernatoe teruggekom het, eenkeer. My oudste seun is kort daarna dood, maar
ek wil darem nie sê die spook het daar iets mee te doen gehad nie, want hy
w a s voor die tyd al siek. Nee, ek is nie juis 'n bygelowige mens nie, maar as
kind het ek haar darem baie duidelik gewaar. En toe het ek nog nie haar storie
geken nie. My ouers het gesê dis alles nonsens, maar later, toe ek groter was,
het ek uitgevind wat hier gebeur het, ja . . . "
Die kamer het muf en bedompig geruik, en die groot eiketakke net
voor die venstertjie het lig en lug weggehou. Dit was somertyd en die blare
v/as dig en donkergroen. Die einste eikeboom was getuie gewees van wat hierbinne plaasgevind het, en ook getuie van wat nou nog die kamer onbewoonbaar maak, kom onwillekeurig by my op.

Donker, muf en bedompig soos die kamer moes ook die gemoedere
van mense gewees het in die ou tyd, anders sou wat gebeur het mos nie gebeur
het nie. Maar selfs toe het die son helder uit 'n bloue hemel geskyn, nie
minder helder as nou in ons sogenaamde verligte eeu nie. Die mense egter
het toe, soos nou nog, die duisternis liewer gehad as die lig.
„Hier in die einste kamer het ek haar sien loop met haar dooi babetjie
in haar arms. Sy het gehuil en gesnik, ek kon haar hoor. Maar die babetjie
het sonder enige tekens van lewe in haar arms gele."
„Wie was sy?" vra ek, maar dit kon of wou die ou dame nie vertel nie.
„Ek weet maar net, sy was die moeder van 'n onegte kind, en die kind
het nie lank gelewe nie. Sy wou dit betyds nog laat doop, want ongedoopte
babetjies gaan mos verlore, selfs al was die ouers wettiglik voor God en die
mens met mekaar getroud."
„Dis nie waar nie," protesteer ek daarop, my belangstelling in die
spookstorie tydelik verdrywe deur my ywer om duistere leerstellings van
donker tye te weerlê. Die ou dame skud haar bos valse grys krulle stadig
heen en weer.
„Ja, ek kry self swaar om dit glo. Ek troos my maar met die gedagte
dat Gods genade eindeloos is. Het die predikant dit maar ook vir die arme
meisie gesê, dan sou sy miskien nie mal geword het nie. Maar hy het seker gereken dis sy plig om in hierdie geval te bestraf en nie om te troos en paai nie.
Die babetjie was sieklik van die geboorte af, almal het gesê dit sal nie lank
kan lewe nie. En hul het die predikant ekspres laat haal om dit betyds te
kom doop, want selfs vir so'n onegte kind durf 'n mens die kans tot redding
nie onthou nie. Ja, hul sou die predikant laat roep het om dit te kom doop
selfs al het die moeder nie so knaend daarom gesmeek nie. Maar toe hy kom
was dit te laat, die babetjie was al styf en koud. Almal het natuurlik sleg
gevoel daaroor, want daar is geen mens wat nie terugdeins by die gedagte aan
so'n babetjie in die helse vuur nie, selfs al is dit 'n onegte kind. Maar toe
begin die moeder te smeek, die predikant moet tog maar asseblief die lykie
doop. En dit kon hy natuurlik nie doen nie, dit spreek vanself, want nêrens
in die Bybel en nêrens in die kerkformuliere staan daar van so iets nie. Selfs
al was dit die babetjie van wie weet watter agtenswaardige, vername ouers
gewees sou hy dit nie kon gedoen het nie, en hoe kon sy verwag dat hy die
lykie van haar babetjie, 'n kind van skande, sou doop? Buitendien, wat sou
dit gehelp het? Dit was maar net 'n lykie en nie 'n lewende babetjie nie . . ."
„Dit sou darem vir die moeder getroos het," sê ek.
„Ja, maar die predikant het gereken: wat help troos as dit 'n valse
troos is, gegrond op bedrog? Hy kon haar geen versekering gee nie, want
nêrens in die Bybel en nêrens in die formuliere staan daar iets van die doop
van 'n dooi babetjie nie. Ook het hy gereken, die moeder kon onmoontlik by

haar verstand gewees het, want hoe sou sy anders so 'n onsinnige ding van
hom kon verwag het? Hy het toe maar pertinent geweier en gesê, hy kan dit
nie doen nie. En al die ander het saamgestem met hom en het gesê, die
moeder weet nie wat sy vra nie. Maar sy moes toe al van haar verstand gewees het, want so swak soos sy was het sy opgespring en hom agterna geloop
tot by die deur van die kamer met haar dooi babetjie in haar arms. Hul vertel
hy het die deur in haar gesig toegegooi, nou nie juis uit ergernis nie, maar omdat daar so gou moontlik 'n end aan die onderhoud moes kom. Die deur
was swaar en sy sou dit nie maklik kon oopgekry het nie, swak soos sy was en
met die kind in haar arms. By die deur het sy toe neergeval, en toe het van
die ander vrouens in die kamer begin huil, want dit was vir hul nes hul vir haar
met haar kind by die Hemelpoort sien, en die Here dit ook so in haar gesig
sien toemaak. Ander weer het gesê, dit was 'n les en 'n waarskuwing vir almal
so goed soos enige preek, want ons mag nie neersien op arme sondaars nie,
ons moet eerder bid dat ons nie ook in dieselfde sonde verval nie."
„Wel, toe sy bykom was sy van haar verstand, en so het sy gebly tot
die dag van haar sterwe. Sy wou nie eers die lykie laat begrawe nie, en
later kry hul vir haar dat sy met haar hande die graffie weer probeer oopgrawe. „Want," het sy gesê, „as ek my kind nog daarin kry, dan weet ek mos
hy kan nie in die ewige vuur wees nie. Hy kan mos nie onder die grond wees
en tegelyk in die hel nie?" Ja, so was haar verstand aangetas, sy het nie
geweet waaroor sy praat nie."
„Hul het my ook vertel dat daar destyds 'n traktaatjie uitgegee was oor
die hele storie, maar die kon ek nooit in die hande kry nie. Maar as kind
het ek haar spook so duidelik in hierdie kamer sien rondloop en hoor huil.
Maar die kindjie in haar arms het nie gehuil nie, want dit was dood."
„Ander mense het weer weet te vertel dat dit in die ledikant waarin sy
geiê het, ook spook. Daar het mense in geslaap wat nie eers geweet het van
die storie nie, en hul het in die nag wakker geword van haar gehuil en haar
langs hul gekry, met die dooi kindjie in haar arms, wat sy aan haar bors druk
en soen. Toe het hul die ledikant maar laat verbrand . . ."
Dit was laat geword en tyd vir my om te vertrek. Ek het die ou dame
bedank vir haar storie en sy het die hoop uitgespreek dat ek my nie te veel
daaroor sou ontstel nie, „want dan sal ek spyt hê, dat ek jou dit vertel het". En
toe vra sy daarop met haar fyn laggie:
„En toe, sal jy nou in hierdie kamer wil slaap, my kind?"
„Ek dink," ontwyk ek haar direkte vraag, „dat 'n predikant 'n nag in
daardie kamer behoort deur te bring en as sy verskyn met haar arme dooi
kindjie, dan behoort hy dit te doop."
Die ou dame lag.weer. „Jy reken, die kindjie sal dan nog na al die
jare hemeltoe kan g a a n ? "

„Ek reken die gees van die moeder sal dan tot rus kom."
„Nee wat," sê die ou dame, nog steeds met haar hoë, fyn laggie. „Nee
wat, my kind, dis 'n Roomse gedagte daardie. Ek weet darem nie van ons
predikante wat geeste kan besweer nie . . . of hoe . . . ? "
Sy staan nog 'n rukkie in gepeins en sê toe:
„Maar jy sal die storie vir jouself hou, nè? Anders sal my loseerders
sommer wil weggaan . . ."
Dit het ek belowe, maar die belofte is tans nie meer geldig nie, want
die ou dame is dood en haar erfgename het die ou huis laat verkoop. Die
ander dag loop ek daar weer verby en sien deur die ope poort in die hoë
muur hoe dat die ou woning tot op die grond afgebreek word. Wat in die
plek daarvan gaan kom, weet ek nie. Kantore of 'n fabriek waarskynlik. Van
die ou woning sal dan in der waarheid kan gesê word:
„Men kent of ziet zijn standplaats zelfs niet meer . . ."
En vir die gees van die ongelukkige moeder het met haar ongedoopte
kindjie sal daar dan ook nie meer plek wees nie.
MARIE

LINDE.

Adam Tas.
i.
Adam Tas, ou Adam Tas,
Kind van vol en breed gemak,
Soet-naiewe penneman,
Dagboek-skrywer, jy wat kan
Lief-gesellig ons vergas,
Op die eenvoud van jou tyd
Op antieke koddigheid
Op die vastheid van jou stryd
Adam Tas, ou Adam Tas!

•

2.
Jonk van hart, ou Adam Tas,
Ongehaas en ongekwel
Het jy „smookkruyd" opgebrand
En die vriendskap voortgeplant
Met die heildronk op jou gas.
Dikwels ook in feestlik uur
Is jou jolige natuur
Deur „Paai Bacchus" aangevuur —
Adam Tas, O, Adam Tas!

3.
Vasberade Adam Tas,
Nooit het jy die kop laat sak
As die Noodlot teen jou slaan,
Teer vir vriende-leed begaan,
Had teen dwinglandy se las,
Beeld van Afrikaner vegter,
In gevare steeds gehegter
Aan jou saak, ou Adam Tas.

Grap-beluste Adam Tas,
Wat vertel hul van jou plaas?
„Liber-Tas" (so sê hul my)
Toe jy weer kon rondloop vry,
Het jy by hom aangepas!
Wat ook al die feit mag wees,
Gaste het daar toe gewees,
Kelkies klinkend op die fees,
En „liber T a s " het onbedees
En vluks gesels met Liber,*, Tas!

*) Die wyngod wat vrymaak van sorg en kwelling.
„Libertas", Johannesburg.
T. J.

HAARHOFF.

Mórerooi.

Mörerooi, gee my jou karmosyn
vir my wang!

Aan my oog, o Dag,

gee jou klaarheid!
deur my haar!

Son, weef jou draadjies fyn

Maak my wys, o Nag!

Suis deur my siel, jou melodie,
Sefier!

Met soet van die roos

vul dit, o Flora!

Met diepte, o See!

Op jul vlerk voer my vreugdetjies broos
van die vliedende oomblik, o vooltjies!

En ag!

my Liefste sal vind in my
die Skoonheid wat sterf met die sterwende Dag;
die Skoonheid wat ewig bly.
NIOGIE

VAN

EITEMAL.

Iets Omtrent die Volksoorlewerings van die
S.-A. Bantoe.
V. BANTOE-DIGKUNS: Enige voorbeelde.
(a) 'n Ritueelgebed om reent (BaSotho van Basoetoeland).
(Origineel uit: Sekese, Mekhoa le maele a
Solwane ee, re batla pula!
Helele! Pula e kae?
Morêna, re fê pula,
helele, Soloane, pula e kae?
Re sala ka mahla re nyorilwe,
Le dikxomo di nyorilwe,
Soloane, pula e kae?

Basotho).

Solwane, ag, ons wil reent hê!
Helele! Waar is die reent?
Heer, gee vir ons reent,
Helele, Solowane, waar is die reent?
Ons bly altyd dorstig,
Ook die beeste is dors,
Solwane, waar is die reent?

(b) 'n Sus-liedjie (BaSotho van Basoetoeland).
(Origineel uit: Segoete,
O llela'ng-ng-ng?
Ke o pepile-e-e
Ka dithatsana-a-a
Tsa bó-nkxono-o-o!

Raphepheng.)

Waarom huil jy?
Ek het jou op my rug gedra
In die draagvelletjies
Van jou tantes!

(c) 'n Sus-liedjie (BeTswana van Betsjoeanaland.)
(Origineel opgeteken deur die skrywer.)
Helele ngwana!
Helele, kindjie!
O tla bêlêxwa ké mang
Wie sal jou op die rug dra
O sena mmaxó?
As jy nie 'n moeder het nie?
Ké MaKxowa le MaNgesimane,
Die witmense en die Engelse!
He, he, he, he!
He, he, he, he!
(d) 'n Oorlogslied (AmaNdebele van Rhodesië).
(Origineel uit: Norton, African Melodies.)
AbaModandi bonke bathi:
Die mense van Modandi sê almal:
Mankwenkweshane, siyakufa!
Mankwenkweshane, ons gaan dood!
Yinina? Sibaqede! Oyayo,
Hoekom? Ons het hulle vernietig!
Oyayo,
Oyayo,
Oyayo, 'hamb-ke?
Oyayo, voorwaarts!

(e) 'n Oorlogslied (Mpumuza-stam uit Soeloeland).
(Origineel uit: Kirby, Old-time chants of the Mpumuza chiefs.)
A yeza ye!
We nkonyana yesiyo wo!
Ba mbizizwe lonke!
Mana wo!

Hulle (die krygsmanne) kom van vert
Jou leeuewelp!
Hulle het hom die hele land deur
geroep!
Staan op! (Lewe lank.)

(f) 'n Treuerlied (BaSotho van Basoetoeland).
(Origineel uit: Mofoio, Moeti oa
Re
Re
Re
O,

siilwe kantlê
siilwe le dillö,
siilwe le mahlomola.
holane le nna ka nkêlwa
lehodimong!
Ke hlöka dipheó ké'ng,
Nka be ke ikêlwa teng!
Holane kxwêlê e teng en
leketlang,
Ke ne ke tla ithswarêlla ka yöna,
Ke nyolohele ho ba heso
boiketlong!

Bochabela).

Ons is buitekant agtergelaat,
Ons is agtergelaat met gehuil,
Ons is agtergelaat met droefenis.
O, mog ek tog ook maar opgeneem
word boontoe!
Waarom het ek nie vleuels nie,
Sodat ek myself soontoe kon wegvoer!
Was daar tog maar 'n loshangende
riem,
Ek sou myself daaraan ophys,
En opgaan na my mense toe wat in
rus verkeer!

(g) Prysliedere, van die BaSotho van Basoetoeland.
1. Uit: Mapetla. Liphoofolo, Linonyana, Litaola, le lithoko tsa tsona.
1. DIE WILDE VARK.
Kolobe masele-sele,
Hodimo le makxêka, le le-fathse
Hodimo la e-sa kolobe a nona,
Phööfölö e nonang ha le selel
Kolobe masele-sele,
E nakana di ka hanong,
Thipanyana ya maja ho ntse ho Ilwa!

Wilde vark, wat rondhardloop,
Bo-op die nou paadjies, bo-op die
land,
Wanneer die son bo begin opgaan
word die wilde vark vet,
O dier wat vet word as dit heeltemar
opgegaan het!
Wilde vark, wat rondhardloop,
Met horinkies (salgtande) wat in sy
bek is,
Daar word alreeds gehuil om die mes
van die opeters!

2. DIE ROOIJAKKALS.
Khoo-khoo molapong,
Rakxwabê, mankxwê, montlê letlaló;
Ngwan'a tlalo la ho rêka kxongwana
Kxongwana ya moróbana sethöle,
Ngwana mosifa wa lesapó, phokojwe
Re tla o buha, re o lahlê lesapo.

Skreeu-skreeu by die stroom,
Eienaar van die wit streep op die rug,
van die swart streep op die rug, mooi
van vel,
Kind van die vel wat 'n klein bees
koop,
'n Drie-jaar ou volgroeide wyfie
Kind van die been (-harde) spier,
jakkals,
Ons sal jou stroop, ons sal jou
beendere weggooi.

3. DIE LEEU.
Thsêhla ya bö-Mamothebele,
Kokomoha, thokwa, lekakuba!
Thsêla ekare o sa je di-tsabatho,
O itjêlla di-röbala-naheng!
Mothsana a se na habö-moholo,
O' n'a bolaya, a ba a ratha,
Dinala di nthso ké madi a Bathepu.

Vaalkleurige van Mamothebele hulle,
Rys op, sandkleurige, verskriklike!
Vaalkleurige, wat nie mensekos eet
nie (nl. vleis wat mense eet)
Jy eet alleen op vleis van diere wat in
die veld hulle slaapplek het!
Neef wat nie oomshuis het nie
(n.l. famielielose mens)
Hy maak maar net dood, en dan slag
hy af,
Sy naels is swart van die bloed van
die Bathepu.

4. DIE OLIFANT.
Tlou, phutla mere o tsamayê,
O tsamayê, o fahlohetsa ditlouana,
Di tlê, di holé di o tseba lebitso.
O phophothê tsêbê, tlou maokxolê,
Mafökótsane e tswê ka tsebeng ya
had!

Olifant, slaan die bosse (met jou
slurp) en loop,
Loop, en vrywe die olifantjies (daarmee)
Sodat hulle mag groot word en weet
wie jy is.
Skud met jou ore, olifant wat hardloop,
Sodat die swaweltjies uit jou oor
uitkom!

5. DIE BOBBEJAAN.
Mmantahane wa lewa
Sehlako se khanya thabeng
Mosadi 'a 'oto le böya
O' sira monna mollö.
Thswene ké monna, ó rutilwe pula.
Morokana o se na kobó ya thswene.
A maru a ka mo feta
A robetse bosiu
A tla a sala a bona majwe
Ho hadima thabeng!

Aap van die afgrond,
Die skild skyn op die berg.
Die vrou met die harige been
Sy staan in die pad van die man se
vuur.
Die bobbejaan is 'n man, hy het leer
reent maak.
Die reentmaker het nie 'n bobbejaankombers nie.
Laat die wolke maar aan hom verby
gaan
As hy in die nag slaap.
Hy bly maar agter en sien die klippe
Die skyn daarvan op die berg!

(Bostande eksemplaar wys duidelik die onsamehangendheid van baie van
die prysliedere.

Ook die argaiese taal is opmerklik.)

II. Uit: Segoete:

Raphepheng.

1. DIE VINKTE.
Pinyane, o mabela,
Ha o nka sehlahla o rulêlê,
O re, o etsisa masianokê.
Masianokê ha etsiswe ké motho!
Ké ngwana 'bo 'thuledi-a-madiba,
O nts'a nka thlókwana ka ngwê.

Vinkie, jou pronker,
Wanneer jy struikies vat om jou nes
mee te bedek,
Dan gee jy voor, jy maak die hamerkop na.
Maar niemand kan die hamerkop namaak nie!
Hy is van die famielie van die wat
neste bedek by die diep water,
Hy vat die rietjies een vir een.

2. DIE KUIKENDIEF.
Nkhodi-khodI, mautla a solla,
Lasapó a le mo kxamê le mmolayê
Mautla a solla a ya hodimo,
La utla le solla lekxolo-kxolo,
Nkhodi, ha-eno ha ho ke ho hlajwe!

Kuikendief, rower wat rondswerf,
Mag die been in sy keel bly steek
en hom doodmaak.
Die rower wat rondswerf en in die
hoogte gaan,
Die groot een wat roof en swerf,
Kuikendief, mag daar by jou tuis
nooit geslag word nie!

(Uit

die

S.A.

Kunsgalerye.

I.:

Pretoria.)

GENERAAL

PIET

CRONJE.

3. DIE MOLEPE-VOEL (ook: TSOBOLO genoem).
Die tsoboló is mooi,
Die molêpê is mooi,
Hierdie voel is mooi,
He-e-e, hy's tog nie

Tsoboló ya kxaba, h-e-e,
Molêpê wa kxaba, he-e-e,
Nonyana ena ya kxaba, he-e-e,
He-e-e, ha e kxabe!
III. Uit: Mangoaela:

Lithoko

tsa marena a

he-e-e,
he-e-e,
he-e-e,
mooi nie!

Basotho.

1. UITTREKSEL UIT 'N PRYSLIED VAN MOSWESWE

(Mosjesj).

Kind van Mmamokhatshane, verwoester,
Verwoester, diep afgrond van 'n grot
Waar beeste ingaan, en verdwyn,
Waar mense ingaan, en verdwyn!
Afslagter van die BaKwena
Slag tog jou oom af,
Slag tog af vir Mmasetenane, dat hy tog 'n las op sy skouers kry,
Dat hy mag sê: Dit is die getrappel van beeste, van mense.
Padda van die regimente, krygsgenoot van Sakxane en Ramakwane,
Wat die stof laat staan, die stof wat kom uit die skoot van die aarde van
Rathsowanyane,
Die kind van die kaptein van Qhwei sien vir julle,
Dit word gesien deur Ratsotsose van Mokxethi,
Die wolk, die skitter van die lig op die skilde,
Wanneer die padda nie daar is nie midde onder die mense
Dan klaag die leëraanvoerders, en sê:
Nketu en Ramakwane, waar is julle?
Die regimente van die mense is terug op die pad
Soekende vir Nketu en Ramakwane.
Skerp potkrapper, bees met 'n wit streep op jou rug, bees van Maphule,
Bees van die man Maphule, met 'n wit streep op jou rug,
Ons tuiste is ver, dit het al maer geword,
Dit het al geploë en teruggekom, die groot bees.
Die groot bees van Setebane-hulle.
Van Setebane-hulle, van Rapodile-hulle.
Die speer van die seun van Khwana, Thamae is sy naam;
Die speer wat verniel.
Speer soos 'n skerp skeermes, wat nog altyd uit Mahiseng kom!
Nog steeds uit Khwabane en Makata.
Speer wat verniel die ingewande van die mens,
Verniel die ingewande van die seun van Mpaphang.

Swart bees van die sout, van die sout, Thswanyane,
Thswanyane, loop maar deur, ek kom,
Ek kom, ek sal jou op die pad kry, hierso by Phokotsa.
2. UIT 'N PRYSLIED VAN SEKONYELA.
Gebaarde van die Sekonyela's, harige wilde dier,
Hy het geloop so omdraai-omdraai, Mokhalahadi,
Sny af die leqekwa-gras, julle van Ramangwane,
En laat staan die mohlotne-gras.
Die eienaar van die bergland het gekom, Moqhesa.
Die kalf wat nie in die kraal wil slaap nie skop,
Hy het Nkokoto in sy bors geskop.
Hy het geloop so omdraai-omdraai, Mokhalahadi,
Hy het geloop so omdraai-omdraai, met 'n bult op sy rug,
Sprinkhaan uit die khopa-plant
(h) PRYSLIEDERE, VAN DIE ZULU-VOLK.
I. Uit: Grant: Izibongo of Zulu

chiefs.

1. UIT 'N PRYSLIED VAN SHAKA (Tsjaka).
Sy speer is vreeslik,
Hy wat altyd klaar is om 'n uitdaging aan te neem.
Die eersgebore seuns van hul moeders, wat lank jare geroep is,
Hy is soos die kliphoop by Nkandla,
Wat olifante bedek het toe dit gereent het.
Die havik, wat ek sien afkom het van Mangcengeza,
Toe hy by Pungashe gekom het, het hy verdwyn,
Hy val in , en die woud herhaal dit, hul eggo terug en sê:
Hy het boete betaal, 'n duiker en 'n bokkie,
Hy word gesien deur die jagters wat die vlieënde miere vang,
'n Haan het hom van voor gehinder,
Naamlik die mense van Ntombazi en Langa.
Hy het vir Nomahlanja die seun van Zwide opgevreet,
Hy het vir Mdandalazi die seun van Gaqa van die AmaPela
opgevreet,
Sy een oor het anders gestaan as sy ander,
Hy het vir Mdandalazi die seun van Gaqa van die AmaPelo
opgevreet,

Sy een oor het anders gestaan as sy ander.
Die wat die dogter van die ou man van Langa weggevoer het,
Hy wat altyd klaar is om 'n uitdaging aan te neem,
Shaka!
Die eersgebore seuns van hul moeders, wat lank jare geroep is,
Hy is soos die kliphoop by Nkandla,
Wat olifante bedek het toe dit gereent het.
2. UIT 'N PRYSLIED VAN MPANDE (PANDA).
Aangaande die saak van Mapita, tegelyk met die saak van Tokotoko,
Wat die Mpofana oorgesteek het, en toe gaan sit het,
Die beeste was onrustig,
Ja, dit was die beeste van die Swazies,
Msutu, met 'n lang kombers, soos die van 'n olifant,
Wie kan die skepper aanroep?
Net die vrouens sal agterbly, hulle sal imbuya eet.
Ja, dit is in die verlate plekke waar eentyd krale was,
Die verleier van Ndaba,
Hy was verlei deur Ncagwana, saam met Matunjana,
Hul het hom verlei met klein troppe, ja, klein troppe beeste,
Nozishata, gebore uit Maqoboza, daar bo die twee koppies van
Qangqo,
Die blits het gekom en getref bo Mswazi, gebore uit Sobuza.
Hy het Pahlapahla opgeëet, van die Basoetoes, verbrysel het hy hom,
En toe gaan hy en maak vir homself mooi in die hut van Tandiwe.
Die huis van Mswazi het gebrand!
(i) 'N MODERNE ADAPTASIE VAN DIE PRYSLIED-STYL, VAN DIE
XOSA-VOLK.
Uit die loflied aan God, van uNtsikana (Appleyard,
U
U
U
U
U
U

is
is
is
is
is
is

Kafir

Language).

die groot God, wat in die Hemel is,
dit, skild van die waarheid,
dit, toring van die waarheid,
dit, woud van die waarheid,
dit, wat U troon het daarbo!
die skepper van die lewe, U het die opperste ruimtes
gemaak,
U, wat die skepper is, U het ook die hemel geskep.

Die sterrebeelde, die Plejade ook,
Die meteore wys dit vir ons.
U skepper van die blindes, deur U wil het U hulle so gemaak,
Die trompet lui, hy roep vir ons,
U is die jagter, wat op siele jag,
U is die leier, wat voor ons uit gaan.
U is die groot mantel wat vir ons bedek.
U is dit, wie se hande verwond is,
U is dit, wie se voete verwond is!
U is dit, wie se bloed 'n lopende stroom is, en hoekom?
U is dit, wie se bloed vor ons vergiet is.
G. P.

LESTRADE.

W I L L Y SLUITER:
(Uit die S.A. Kunsgalerye. I:

Dr. VAN BROEKHUTZEN (1902).
Tretoria.)

'n Sonnet.

AAN 'N VERSTEENDE SOURIËR-KOPBEEN.

Vlak in 'n blougruisbank aan Nadous voet
het jy milleniums ongesteur gerus
van nuwe wereldwording onbewus
en van die nuwer tyd se groter spoed.
Vir jou ook seker was die lewe soet
— en soms ook wreed — hier aan die oermeerkus,
waar storms loei, of sagte soeltjies sus
in slaap wat speel of spartel langs die vloed.
'n Skakel is jy tussen toe en tans,
wat ons verbeelding vleuels aan laat skiet
en na die tyd van krag en grootheid voer.
Soos dwergies lyk ons langs die reusemans;
maar dié verskil baar ons nog geen verdriet:
Jul is deur vlees, ons word deur gees geroer.
U. ƒ. CRONJE.

Drome.

Drome, soete drome,
Wat ons vlugtend soms besoek,
Waarom is jul kort van duur?
Waarom bly jul half gevorm?
Jare smart- en hoopvol gaan verby
Sonder dat ons daarin slaag
Om ons soetste ideaal
Aan ons boesem te kan druk.
Dan opeens kom daar 'n oomblik
In die stilte van die nag,
Dat die Droomgodin ons hartewens
Medelydend aan ons skenk.
Dan is dit asof
Klanke lisp'Iend
Dan is dit asof
Altyd maar die
Is die
Maar,
Want
Word

die heem'le
soet neerstort —
betoow'ring
waarheid was.

vreugde van 'n droom —
helaas! Van korte duur
toe ons besit wou neem
ons deur die dag gewek!

Kom weer t'rug, o, dierb're droom!
Ek sal wag met oog gesluit;
— Dog die hemel is om na te strewe
In 'n droom nes in die lewe.
A. J. BR UW ER.

Ontwikkeling van Jochem van Bruggen se
Mensbeelding.
EN van die vernaamste doele van die psigologiese uitbeelder is om die
geestelike lewe van sy lesers te verryk, deur hulle 'n simpatieke be" grip in te boesem van tiepes waarmee hulle onbekend is, en van mense
wat verkeer in omstandighede waarvan hulle self weinig of geen ondervinding
het nie, en om sodoende die samehang in skynbare onsamehangende aaneenskakelinge van lewensgebeurtenisse aan die lig te bring.
Die voortreflikheid van 'n romanskrywer op die gebied van mensuit
beelding kan geskat word na gelang van:
a) Die diepte van sy navorsing in die samelewing, soos uitgedruk in
die onderwerp wat hy behandel, en die klaarheid en orde wat hy
in die bepaalde afdeling van die maatskappy stig deur middel
van die bouplan;
b) die juistheid waarmee hy die karakters indink, d.i. karakterskepping, en sy vermoë om hulle op realistiese en dus oortuigende
wyse uit te beeld, d.i. karakteruitbeelding;
c) die perspektiewe rypheid van sy lewensbeskouing, soos by van
Bruggen uitgedruk vernaamlik in sy humor en sy natuurbeskouing.
ONDERWERP EN BOUPLAN.
In sy eerste twee prosawerke van belang, „Die Praatmasjien" en
„Oom Jannie", gee van Bruggen reeds blyk van die kern van die psigologiese
romanskrywer wat in hom skuil. Hy behandel in eersgenoemde die botsing
tussen 'n niksnut moderne seun en sy deeglike behoudende vader. Die ver
houding word meer en meer gespanne, totdat die pa sy opgekropte gemoed
laat uitbars, sy seun 'n gedugte pak sla gee, en die aanstootlike grammafoon
uit die venster uit smyt. Tewens is die hele skets goed om die sentrale tema
opgebou.
„Oom Jannie" skets die gemoedsontwikkeling van 'n wewenaar. Na
die dood van sy vrou verval hy in neerslagtigheid en amper in ontaarding.
Met die troue van sy seun leef hy op, en besluit om self te hertrou en op 'n
toevallige ontmoeting met die weduwee Lenie Hein volg 'n spoedige liefdes
verklaring. Hier is alreeds 'n enigsins meer uitgebreide opvatting van die
maatskaplike verhoudinge en wisselwerking te bespeur.

Daarna blyk van Bruggen hom genoodsaak te voel om omvangryker
probleme te behandel as in die eerste sketse en die liefdesverwikkelinge tussen
Maria Brinkman, Gysbert Kloppers, en Dirk Liebenberg sien die daglig. Daarby word hy waarskynlik ook meegesleep in die vloed van historiese romans
wat die Twede Afrikaanse Beweging toentertyd voortgebring het. Maar deur
dat hy bewus groter dinge aanvaar het as wat hom spontaan ingegee is, dinge
waarvoor sy talent nog nie ryp was nie, het die eersvolgende werke 'n reeks
letterkundige oefeninge geword, wat nog baie foute bevat.
In „Teleurgestel" bespeur ons in die liefdesgeskiedenis wel iets wat na
'n psigologiese motief lyk. Daarnaas, egter, lewer die behandeling van inge
wikkelder temas 'n belangrike fout op — gebrekkige perspektief.
In „Teleur
gestel" is die aandag van die skrywer verdeel tussen die driehoek waarin Gys,
Dirk en Maria verkeer, en die oorlogsgebeurtenisse; later, in „Die Burgemeester
van Slaplaagte", tussen die lotgevalle van Levina in die stad, en haar pa en
ma op die plaas.
Wel is die twee motiewe, breed opgevat, enigsins saamgevleg.
Met
die verklaring van die oorlog sien Dirk kans om Gys, sy mededinger, om die
hand van Maria te dwarsboom, en later dreig hy om volksverraad te pleeg in
dien sy hom nie met haar ja-woord daarvan weerhou nie.
Gys word ernstig gewond, Maria ly ontsettende ontberings en 'n swaar
koorssiekte in die konsentrasiekamp, hulle ontwikkel tot groter lewenserns, en
gaan die toekoms „vol hoop en blydskap" tegemoet.
Maar die eenheid is dikwels oppervlakkig en sonder organiese samehang. Die skrywer verlustig hom in die oorlogsepisodes terwille van hulle
self, en wei daar met welbehae oor uit — die poging van Dirk om Stols en
Greef tot verraad oor te haal, die skermutseling naby Waterval, en die afbrand
van die woonhuise, met die humoristiese Lieptoneeltjies ingelas, dit alles is uit
voeriger, en trouens treffender uitgebeeld as die liefdesverwikkelings.
„Die Beeswagtertjie" bring in alle opsigte 'n tydelike agteruitgang in
die stygende talent van van Bruggen aan die dag. Na 'n enigsins psigologies
gemotiveerde skets van die beeswagtertjie self loop die verhaal op 'n dwase
skatjag uit.
Na die poging van „Teleurgestel" keer ons 'n slag terug na die een
voudige sketse, „Ouboet" en „Bywoners". In „Ouboet" is die deurlopende
motief nog nie bevredigend afgewerk nie. Ouboet koester 'n innige liefde vir
sy gebreklike kleinboet Danie; hy span hom manhaftig in om leergeld vir
Danie op te spaar, en ondergaan hartroerende gewetenswroeginge as hy met
slegte gevolg met die geld woeker. Later sterf hy aan koorssiekte en sy be
langstelling in Danie bly in die lug hang.
In „Bywoners" egter word die psigologiese strewe van die eerste twee
sketse en die meer breedvoerige opvatting van „Teleurgestel" met goeie gevolg

verenig, 'n Heersende motief is te vind in die noukeurige waarneming en
uitbeelding van die daelikse lewe van die arm-blanke en ander bywoners: en
tewens is die behandeling van 'n lewensprobleem aanwesig wanneer die skrywer
cue proefnemings van 'n mynwerker in die boerelewe, die drang van die plattelander na die stad, en die ingewortelde gebrek aan standvastigheid van die
Sitman-tiepe nagaan.
'n Verder verdienste wat met „Bywoners" intree lê daarin dat die
motief nie bepaal is tot twee of drie persone nie. Andries Vry help vir De
Klerk aan 'n stukkie grond: Sitman kleef hom vas aan De Klerk, maar hy kan
nie die slagparty by Willemse terwille van sy nuwe baas opoffer nie. Tegerlykertyd is Willemse weer aan die ander bywoners gekoppel, wanneer sy mededinging met Gouws in die koringlande die nodige stoot geè aan Japie se vertrek na die myne — 'n brokkie van die lewe wat duidelik en harmonies vir die
leser saamgestel is.
'n Nog ruimer blik op die maatskaplike verhoudinge word in „Die
Burgemeester" aangetref; die naiewe plattelanders kom in botsing met die
kemplekse buitewêreld, wat 'n verregaande uitwerking op hulle lewe het, en
binne die Slaplaagte-kring word die karakters van Oom Lood en Tant Levina
skerp belig deur hulle omgang met die Oorholsers en die Skoolkommissielede.
'n Ander verrassende vooruitgang is op te merk in die meer filosofiese,
veelomvattende lewenserns, die psigologiese ontwikkelingsproses
wat agter
die uitwerking sit. Sitman is Sitman van begin tot end, maar die ervarings
van Lood het 'n diep en blywende invloed op sy lewe en lewensbeskouing.
Maar die swak tegniek van 'n tweeledige motief raak hom nog baas,
hoewel dit nou minder steurend is as in „Teleurgestel". Wel dring Levina
haar, deur die noukeurige uiteensetting van haar karakter aan die begin, en
die uitvoerige saamvatting van haar lotgevalle by die end, te sterk aan die leser
op, sodat sy as twede hoofpersoon gevoel word. Maar tog is sy minder
lewendig uitgebeeld as Oom Lood en die verband tussen haar ervarings en
die ontwikkeling van Lood se karakter is in elke geval meer direk as dié
tussen die oorlog en die Maria-Gys verhaal. Tewens is daar 'n opmerklike
vooruitgang in die onderskikking van die orige karakters; Boet Heina en sy
vrou, Pieter van Staden, en die Skoolkommissielede tree net voldoende op om
die Slaplaagte-gees in die algemeen en die karakters van Oom Lood en Tant
Levina in die besonder te belig.
Belangrik in verband met „Die Burgemeester" is ook die klaarblyklike
verskuldiging van van Bruggen aan „Geertje" von Johan De Meester. Die
dieper tema, die botsing tussen stad en platteland, is hom hoogswaarskynlik
deur De Meester ingegee — moontlik slegs deur onderbewuste suggestie, maar
genoeg om die aanspraak op suiwer spontane kuns daaraan te ontneem.

Eindelik in „Ampie" ryp van Bruggen tot die behandeling van 'n sentrale psigologiese motief, diep deurdringend, en verenig met 'n ruime blik op
'n bepaalde stukkie van die samelewing, waar elke voorval in natuurlike betrekking staan tot die hooftema. Orals tree Ampie self op die voorgrond. In
die murasie-omgewing ontwikkel die bandelose natuurkind; by Oom Tys —
hulle maak hy kennis met 'n hoer trap van beskawing, en sy omgang met
Annekie en Ou-Jakob Iaat sy sagter inbors en sy ondernemingsgees aan die
lig kom. Die huislike lewe by Oom Kasper en die bedrywighede van sy vrou
word net skerp genoeg geteken om hulle invloed op Ampie voldoende te motiveer. Later word Ampie in sy aanbidding vir Hester Staander teleurgestel, en
deur die geweldige eensaamheid wat hierop, saam met die dood van Ou-Jakob
volg, ryp hy tot 'n dieper besef van sy liefde vir Annekie.
Verder kom sy kinderlike eenvoud en die kiem van meerdere verfyning
in sy inbors uit in sy handelinge met Ou Moosa en in sy teenstelling met die
beginsellose Bart.
Dieselfde motief word voortgesit in die twede deel. Na die veldbrand
kom hy weer gereeld op Vlakplaas. Ampie se verantwoordelikheidsgevoel
bloei sterk op, en tewens word Annekie se wassende vroulikheid belig. Ampie
ly nog onder periodieke viae van sy ou hartstogte maar tegelykertyd dring 'n
dieper besef van maatskaplike verpligtings sig aan hom op, en met die geboorte
van hulle seuntjie tree hy en Annekie hulle volle waardigheid van man en vrou,
vader en moeder in.
In een opsig is die twede deel nog meer bepaald die hoogtepunt van van
Bruggen se ontwikkeling, n.l. in sy geheel suiwer oorspronklikheid.
„Die
Natuurkind", hoewel dit deurdring is van die Afrikaanse volksgees in milieuskildering, karaktertekening, en taalgebruik, het vir die grondidee en baie van
die besonderhede waarskynlik 'n suggestiewe invloed van Brusse se „Boefje"
ondergaan: „Die Meisiekind" is 'n selfstandige, spontane bloeisel.
KARAKTERSKEPPING EN UITBEELDING.
In die kort sketse word om so te sê net een voorkome van die karakters behandel, maar as sodanig is hulle goed waargeneem.
Stephanus is die troetelkind van sy moeder, wat altoos opgeroep is om
die vrede tussen die niksnut seun en die deeglike, behoudende vader te handhaaf. Later voel Oom Sarei die drang om meer in die lewe van sy seun te
deel. Maar die grammofoon kan hy nie goed aanhoor nie. „Ek wil dit nie
in my huis hê nie," raas hy, maar laat hom tog deur Dorie kalmeer. Die ergernis styg as dit in 'n psalm oorgaan, en nog meer as Stephanus van die boekevat
afwesig is, maar Sarei wil nog nie ongenadig veroordeel nie. Die vlam kom
by die patroon as Fanie so ewe onge-erg sit en koffiedrink by die geraas van

die grammafoon, terwyl Sarei in spanning op sy hulp wag om die dambreuk
te maak.
Goed ook is Dorie waargeneem, soos sy altoos sinnetjies tussenwerp om
haar man te kalmeer, en Stephanus, wat sy filosofie baseer op die beginsel
van 'n mienimum werk en 'n maksimum plesier, kan ons ook in die lewe ontmoet.
Hier en daar kom tieperende sinnetjies voor, maar die toneeltjies is
onvoltooi, en dus nie diep ingeleef nie. Trouens behandel dit byna uitsluitend
die uiterlike lewenswyse, sodat die gevolg, hoe wel juis, psigologies nie voldoende gemotiveer is nie.
Dieper ingeleef is die toneeltjies in „Oom Jannie". Na die vertrek van
die begrafnisgaste besef Oom Jannie eers ten volle sy eensaamheid, word afgetrokke, en verloor sy belangstelling in huis, tuin en medemense. Maar die
voorstel van Piet prikkel eindelik sy self-respek. „Ek inwoon? In my eie
huis? Ek sal nie!" Hy besluit dat 'n twede vrou vir sy geestelike welsyn nodig
is, en na aanleiding van 'n fantastiese droom gaan hy in blinde uit om sy
biuid oorkant die spoorlyn te soek. Toevallig ontmoet hy Tant Lenie Hein,
hy red haar van die nukke van 'n steekse perd, by die eerste aansien fluister sy
hart „dis sy", en by die terugbring van die kar neem hy die kans waar om die
huweliksaansoek te maak.
Die droom, en die waarde wat daaraan geheg word, is m.i. 'n treurige
psigologiese fout, en daar die verder verband daar heeltemal van afhang,
doen dit afbreuk aan die waarde van die skets as geheel, wat anders onmiskenbare verdienstes het.
Hierdie verdienstes lê in 'n paar afsonderlike toneeltjies wat lewendig en
in tiepies realistiese taal uitgebeeld is, b.v. die tandtrekkery by van der
Merwe (bl. 120), die gesprek tussen Oom Jannie en Jonas in die smitswinkel
(bl. 112), en die besoek van Stoffel (bl. 114).
Wanneer die skrywer hom egter waag aan die wisselwerking tussen
'n groep persone i.p.v. een indiwidu is sy aandag so in beslag geneem deur die
psigiese verskynsels, dat sy persone net omhulsels vir hierdie verskynsels
word. Die selfsugtige wewenaar Dirk Liebenberg trek na Waterval om Maria
as sy twede lewensgesel te vra. Tegelykertyd begin die lewenslange kinderlike
viiendskap tussen Maria en Gys tot liefde to ontwikkel. In die bewegingsvolle
lewe op kommando koel Dirk se begeerte vir Maria af, maar al gou word hy
moeg van die skynbaar doellose swerftogte, en probeer op die lafste en laagste
manier om die ja-woord van Maria af te pers. Die bekendmaak van haar
verlowing aan Gys is vir hom 'n harde knal, en geheel gewetenloos sluit hy
hom nou by die Engelse aan in hulle aanval op die woonhuis. Maar selfs in
sy nuwe omgewing vind hy geen bevrediging nie. In sy teleurstelling gee hy hom

aan die drank oor, en met dierlike leedvermaak „haal hy Gys se siel uit" met
sy hartelose skinderpraatjies oor Maria.
Sy geleidelike ondergang is as psigologiese verskynsel goed uitgewerk,
maar dit is te eensydig om die karakter te laat lewe. Hy word uitsluitend as
'r. wraaksugtige teleurgestelde man geteken: nooit sien ons hom in 'n ander
sfeer van belangstelling, en slegs hier en daar in 'n ander stemming.
Ook Gys en Maria is louter tiepes, hierdie slag van patriotisme en onwankelbare liefde. Na die uitbot van hulle wedersydse neiging, besiel dit
hulle om hulle rol in die komende stryd met moed te speel. Gys word die held
van elke skermutseling en Maria is die siel van die opstal-gemeentetjie, bly
altoos hoopvol, en kan elkeen wonderlik troos. Goed is die uitwerking as ook
s) deur siekte in die konsentrasiekamp haar jeugdige frisheid verloor, en hulle
altwee ernstiger en verouder, met 'n dieper simpatie die lewe tegemoet gaan.
Die idee van die ontwikkeling is goed, maar in sy geesdrif vir die ontwikkeling
verloor die skrywer die mens uit die oog.
Die vergelyking met „Ampie" lê voor hande. Sy hartseer oor die
verlies van Ou-Jakob, die enige wese waarmee hy in die verslegting van die
Nortje-murasie in simpatieke verhouding verkeer, spoor hom aan om by Oom
Kasper werk te gaan soek, en onder die invloed van die beskaafde kring ontwikkel sy selfrespek, en hy bou fraai lugkastele wat hy en Annekie sal bewoon.
Maar die lewe is vir hom 'n gedurige stryd tussen die ideale van die natuurkind en die nugter werklikheid. Sy besef van verantwoordelikheid groei, maar
as dit by die boekevat kom lyk hy tog nog maar 'n treurige figuur. Ook kan
sy natuurlike wilde inbors nie daadlik getem word nie, en as die werk by die
masienskroewe vir hom swaar val, gaan hy soos 'n malmens te kere. In sy
nukkerige gemoedstoestand stuur hy 'n beledigende brief aan Annekie en 'n
tydelike skeiding tree in. As sy kaïwerliefde vir Hester Staander teleurgestel
word, en hy Ou-Jakob skielik deur 'n bliksemstraal verloor, breek 'n tydperk
van treurige eensaamheid aan.
Tog is daar 'n klein suggestie van idealisering in die tekening.
Die
voorval by die masien is 'n taamlike geïsoleerde voorbeeld van sy ou hartstogte, en binne 'n paar maande word hy al 'n uitsoek hulp van Oom Kasper.
In „Ampie II" is die eweredigheid tussen vooruitgang en terugslag om
so te sê volmaak. Meer opvallend as in die eerste deel word die knelling van
die maatskaplike instellings duidlik. En nie alleen wissel sy gemoed van die
een dag tot die ander nie, maar van oomblik tot oomblik.
Blymoedig oor die versoening met Annekie sit hy in die Ieë huisie en
peins; hy word 'n slag wrewelig as hy hom herinner hoe sy aandring op die
aanneme, maar „sy optimisme . . . loop al die swarighede wat voorlê kaf."
Hy kry van Grieta Booysen 'n vraeboek maar sukkel nog ellendig daarmee.
(In 1917 sou hy dit sommer uit sy kop uit geleer het!) Nuwe hindernisse kom
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a s Tant Annie die vryery agterkom en besware inbring, en die gelol met die
aanneem en ouersvra laat hom weer heeltemal opstandig teen die maatskappy
voel. Nietemin neem sy planne 'n groot stap vorentoe as hy die dag mondig
word, en hy voel hom sommer groots om as selfstandige man naas Oom Kasper en Oom Tys op te tree.
Eindelik breek die troudag aan. Maar hoe beteuterd staan hy nie in sy
ongewone vernaamheid nie! en die kastig selfstandige man word soos 'n kind
deur die plegtighede gehelp. Wreed word sy ideale gekneus as hy die eerste
aand al rusie met Annekie kry, maar daardeur dring sy nuwe verantwoordelikheid sterker tot hom deur, en die volgende more is hulle op meer vertroulike
voet. Met die geboorte van die seuntjie is die band eindelik harmonies saamgesmee, maar selfs op die end kom, realisties, nog die geskilletjie oor die naam.
Naas Ampie self is die karakter van Annekie, hoewel minder volledig,
soos dit behoort, ook goed uitgewerk. Die vryery is in die begin by haar maar
'n speletjie. Deur die skeiding begin ook sy te besef wat hulle twee vir
mekaar beteken, maar sy is nog glad nie haastig nie. Meer en meer tree sy
daarna, en veral deur haar ma se sleg — sê van Ampie, as sy meesteres en leidster in die kronkelweë van die beskawingskonwensies op, besiel hom met die
moed om die aanneme ernstig op te vat, en neem kalm en natuurlik haar plaas
as vrou en moeder in.
Wat die ondergeskikte persone betref, staan „Teleurgestel" nie ver by
„Ampie" agter nie. Stols, die eenvoudige ja-broer, met sy ewige rug-klagte
-en sy onskuldige huigelary, is tiepies menslik. Hy is bang vir die oorlog,
maar wil nie as 'n lafaard gebrandmerk word nie. Van altwee kante hoogs
voldaan sluit hy hom dus by die kommando aan om perde op te pas en vir
die „inwendige mens" te sorg, maar as die eerste skoot val, vlug hy, sonder om
eers aan sy roer te dink.
Anders, maar ook eg, is Greef. Teruggetrek en skynbaar oppervlakkig,
is hy tog 'n deeglike patriot, en neem geesdriftig sy plaas in die kommando
in. Ou Liebenberg en Oom Karei Brinkman, die eensydige, vurige patriot
en die kalmer, redenerende burger, is ook goed raakgesien. Ten slotte is
Swartbooi ook 'n noukeurige weergawe van die trou kleuring-outa, as ons
•eenmaal die mistieke element in sy karakter aanneem.
In „Ampie" is die dierlike wildheid van Goor-Dawid, die ontydige
gedraai van sy vrou, en die neerslagtigheid van Flip Staander onder die indruk van geldsake goed gesien. Booysen staan nog op die grens van die
veridealiseerde sedemeester.
Om die handelinge van die karakter voldoende te motiveer moet behalwe die gesprekke en die handelinge self ook die gevoelens en gedagtes
min of meer volledig uitgebeeld word Gedagte uitbeelding kom in „Teleurgestel" nagenoeg nog nie voor nie, en in ander opsigte is die karakter-uit-

beelding van baie wisselvallige gehalte.
Soos in sy vroeër werke is die
lewensarme, volksaardige uitdrukkinge nog beperk tot oppervlakkige opmerkings; die skrywer kan hom nog nie indink in die spreekwyse en houding
van die karakters by die behandeling van gewigtiger sake nie. Die gedagtegang is dikwels onnatuurlik logies en verhewe, die woordekeus gaan die deurslag mens se geaardheid te bowe, en die sinne is aanmekaar geryg as of elke
uiting van buite geleer is. So word Dirk in sy liefdesverklaring heeltemal
poëties (bl. 49 en 142) en Oom Karei en geselskap praat soos geoefende politisie (bl. 4 0 ) . Daarnaas kom wel 'n paar tiepiese sinnetjies voor, b.v. die
groet van die veldkornet (bl. 43) en die woorde van Greef se vrou in die
konsentrasiekamp (bl. 226), maar hulle is afgesonder en nie van diepe aard
nie. Ook bly besonderhede van houding of gelaatsuitdrukking deurgaans nog
agterweë. Opmerklik is dit dat baie van die opgeskroefde sinswendinge in
die 3e uitgawe verbeter is.
Daarenteen kom die spreektaal van Ampie die volmaaktheid naby. Ons
slaan b.v. op bl. 7, waar Ampie, oor die deugde van Ou-Jakob uitwei. „Omie,
hy is so fluks as 'n perd, en baie beter, want hy 't g'n end nie! Dis verniet
om te perbeer om vir Ou Jakob flou te kry. Omie kan maar perbeer! . . . .
Oom Kasper, oom sal nie vir my glo nie, maar nou die dag . . ." en so speet
elke voorvalletjie waarin die deugde van Ou-Jakob blink, voor sy gees.
In sy woede teen Annekie (bl. 31) kry ons die herhaaldelike uiting
van 'n selfde gedagte, en as Ampie formeel aan Booysen verhuur word, dink
hulle stuksgewys aan die verskillende besonderhede.
Met objektiewe beskrywing is dit eners gestel. Hier en daar kom raak
tiepering voor, b.v. bl. 7, waar Dirk se uiterlik beskryf word. Maar oor die
algemeen is die beskrywing van uiterlik en innerlik onhandig en opgeskroef,
b.v. die beskrywing van Stols (bl. 16) en die uiteensetting van Maria se
karakter (bl. 235).
In „Ampie" word die bietjie bloot beskrywing wat noodsaaklik is,
natuurlik ingelas in die verhaal, meer konkreet, dramaties-lewendig. Liebenberg
staan geskilder soos 'n skildery aan die muur, Ampie, is geteken in die natuurlike omgewing van die vendusieplaas (bl. 8 ) . „Eenkant, sku in 'n hoek,
leun Ampie teen sy esel . . . Vaal van die stof is die vodde aan sy lyf, en die
groot keps wat tot sy ore toemaak nes die aan-die-slaap esel hier langs hom."
Die vernaamste verdienste wat „Ampie" as psigologiese studie ver bo
„Teleurgestel" verhef, is die simpatiekee inlewing in die gemoed en gedagtes
van die seun . . . Ampie lê in die dekgras, terwyl Bart vir Annekie gaan haal,
en ambiesie, twyfel en vreugde speel beurtelings deur sy hoof. B. v. bl. 9 3 :
„Dalk sukkel Bart om haar alleen te sien: altemit moet hy politiek gebruik . . .
Dit sal hom niks verwonder nie of sy is so steeks soos 'n perd . . . En as sy
x
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nou glad nie wil kom nie? Verdrietig val Ampie weer plat, ontmoedig ,toe die
gedagte posvat . . . Sy het hom tog die ja-woord gegee . . . en sy wil amper
mal word oor 'n ring — — Die sal haar bring . . . sy sal wel netnou kom."
Vgl. verder bl. 143, by die snymasien, sy gesels met Ou-Jakob, bl. 148, en
elders.
In „Ampie II" is daar nog meer uitvoerige uitbeelding van gedagtes,
en nog volmaakter nuansering van die een oomblik tot die ander. O. a. is
opvallend die swerftogte van sy gedagtes as hy alleen in die huisie sit (bl. 6 ) ,
of as hy die aanneemvrae probeer leer en nie sy aandag daarby kan hou nie
(bl. 15), of sy oorpeinsinge na die rusie met Annekie op hulle troudag (bl.
118).
'n Enkel voorloper van die gedagte-uitbeelding kom in „Teleurgestel"
voor, b.v. Maria se deurmekaar gemymer oor Dirk, Gys, en Swartbooi, en
biomme op kranse (bl. 75), en Gys se herinneringe (bl. 216), maar dit is
alleenstaande en van min betekenis, en mis die dramaties-beeldende toon van
„Ampie", waar dit eintlik gewens sou wees, b.v. by die liefdesverklarings van
Dirk, of by die afbrand van die woonhuis, kry ons niks daarvan nie.
Die karaktertekening van „Die Beeswagtertjie" is weer baie swak.
Kleinbooi self is wel 'n goeie eksemplaar van die kleurlingtiepe waarmee van
Bruggen vertroud is, soos hy in sy vrees vir slae koers vat dorptoe, en dan in
die snaakse gedoentes van die beskaafde lewe baie ontuis voel. Met die lewendige romantiese gees van sy ras vertel hy vir Mabel en Sefie van verborge
skatte — wat hy in sy droom gesoen het — en gedwee lei hy hulle na Dolf
se plaas. Tiepies ook, is hy weer heeltemal deur die war as hulle kers dood
maak en dan verwag dat hy iets sal sien. Die orige karakters is heeltemal
uiterlik opgeneem. Hulle gesprekke gee maar min lig op hulle persoonlik
heid, en die jag-party na verborge skatte is 'n hals-oor-kop onderneming wat
alleen deur grondige psigologiese verklaring geregverdig sou wees, en van so'n
navorsing is daar g'n spoor nie.
Die fragmentariese opbou van „Ouboet" maak die karaktertekening
ook fragmentaries, maar die skets is deurstraal met 'n simpatieke weemoed
wat aan Ampie en Ou-Jakob herinner.
Alhoewel dit amper uitsluitend analieties is, kom daar tog indruk
wekkende tekening voor. „Ouboet het die Aucamp-gees geërwe en hoewel
oënskynlik 'n buffelagtige groot seun, het sy groot en stil liefde vir Danie hom
sterk gemaak in alle opsigte." )
Vol ideale gebruik hy Danie se geld om 'n
slaghuis op te rig, maar die onderneming misluk, en hy word gepla deur 'n
naende gewete. (Bl. 94.)
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Die orige karakters is weinig oortuigend voorgestel, maar dit is uit die
aard van die saak amper nie anders te verwag nie.
Nog weinig belemmer deur diep probleme, kan die skrywer in „Bywoners" die volle teuel gee aan sy ware aanleg om die plattelander uit te
beeld, en Sitman en Bettie, meer veelsydig as Oom Jannie, Greef en Stols, word
volmaakte menslike tiepes. So goed is die karakters deurleef, dat die skrywer
vanself oorgaan in lewendige, dramatiese uitbeelding. Sitman, „doelloos,
willoos, vol ingebeelde kwale, en 'n vyand van alle vaste werk," leef van die
aalmoes van die goedhartige bywoners. In 'n vlaag van ondernemingsgees
gaan hy hom aan Alwyn verhuur, word na die aard van sy ras al daadlik eie
met hom, en kom gou met sy besluit voor die dag (bl. 32.) „Ja, neef Alwyn,
ek het nou besluit om by julle te kom bly." Hy werk al of nie soos hy lus
kry, maar, kastig hoogmoedig, moet hy tog veral vir Alwyn Iaat weet dat hy
die dag nie water kom lei nie, „want dit lyk mos te aardig om se weg te stap
sonder om jou te sê" (bl. 55). Onskuldig huigelagtig doen hy hom ook voor
as Alwyn hom by die hoenderhok vang.
Naas Sitman staan Bettie, ru, praatsiek en bedrywig, maar tog op
haar eie manier hulpsaam en gewillig as dit haar pas. Onbeskaam stuur sy vir
Korneels na die slagfees in plaas om vir Alwyn water te lei, en stuur nog bo-op
vir Driesie met die suikersakkie na Hendrina.
Oppervlakkig in die meeste van haar opvattings, ontvlam tog 'n diep
moederliefde as Hendrina dreig om haar kinders na die weeshuis te stuur.
Hier kry van Bruggen geleentheid om van gedagte-uitbeelding gebruik te
maak, en doen dit ook voortreflik (bl. 67).
Alwyn en Hendrina is ook taamlik goed raakgesien, maar, buite 'n paar
lewendige trekkies — o. a. bl. 37 — meer objektief en minder treffend uitgebeeld. Dieselfde geld vir Andries Vry, Willemse en Gouws. Vry, die
geniale, konserwatiewe boer, is vas oortuig dat dit „mos origheid is om (sy)
boerdery te verander. Gouws, as ondergeskikte persoon, staan weer op die
peil van Stols, „buierig, sodat 'n mens niks met hom kan aanvang nie of baie
meer van hom gedaan kan kry as wat hy self ooit van plan gehad het om
te doen." Getrou aan sy buierige natuur, vertrek hy na die myne, en, buierig
nog, sluit hy aan by die Engelse leer om in Oos-Afrika te gaan veg.
In „Bywoners" het van Bruggen amper die hoogtepunt van eintlike
karakter-uitbeelding bereik. In „Die Burgemeester" waag hy hom aan 'n
dieper studie van karakter-ontwikkeling
en slaag daar nou veel beter in as in
1916. Oom Lood is 'n meer verdienstlike skepping as Sitman in so ver hy 'n
gewigtiger onderneming is, maar wat realisme betref wen Sitman dit nog van
sy opvolger. Eers in „Ampie" is die realisme en die diepte volkome saamgesmelt.

IHMA STERN:

PONDOVROU IN WIT.

Die karakters van Lood en Levina is met diepe siening en deurgaans
treffend sinteties voorgestel. Hier en daar word die gesprekke ook goed deur
sydelingse opmerkings aangevul, maar die uitvoerige samevatting van die
karakter van Lood (bl. 119) en van sy dogter (bl. 11) is nog onhandig. Party
toneeltjies in die begin is nog fragmentaries — b. v. die gesprekke oor die
droogte — maar gaandeweg leef die skrywer hom dieper in die verhaal in, en
so word die uitbeelding meer volledig.
Gedagte-uitbeelding is hier ook weer meer passend as in „Teleurgestel" en kom al meer voor as in „Bywoners". Maar dit mis nog die deur
en deur realistiese subjektiewe toon van „Ampie".
Oom Lood, gevestig op die stukkie vergunningsgrond, bestee sy tyd aan
knutselwerkies, of spit sy tuin om in vyf van sy werksdae, „en sy werksdae is,
soos 'meester s'n, vyf uur per dag." Onstandvastig in alles, laat hy sy vrou
die gereëlde geldjies met was en stryk verdien, en sy is dan ook die dryfveer
van die Prinsloo samelewing. Bitsig vertoon sy haar teenoor Boet Heina
en sy vrou (bl. 53), „Ek weet wat julle meen," val Tant Levina uit. „Julle
dink dat sy (Levina) en daardie skeelgans ons altemit sal moeite gee . . .
Dan word hulle oorweldig deur die huweliksberig van Levina. „Wat kan ons
maak, harta?" kla Lood. Maar Tante Levina is daadlik met 'n plan klaar.
„Ons moet Johannesburg-toe, ons altwee! Jy kan Frans Oorholser sy kar
kry . . ." ens. Trots die vernedering spog hulle tog, en vernaam Levina, oor
die netjiese huisie en ryk man van hulle dogter. Dan, as Lood haar op die ou
end van die stasie huis-toe ry en kort-kort stukkies van haar geskiedenis aanniekaar las, peins hy oor die wrede feite wat sy openbaar, en die eenvoudige
„burgemeester" kry 'n kykie in die ingewikkelde wereld, 'n Skaduwee val
oor die sorgelose lewe van Lood en sy vrou, maar hulle leer daardeur 'n kalm
berusting, en vind op hulle oudag nog troos in die dogtertjie van Levina en
die kosterskap, wat eindelik verwesenlik word.
Weer is die bykomstige persone, Boet Heina en sy vrou en Pieter van
Staden, goed geslaag. Net die tekening van Levina is in baie opsigte nog
swak. Party trekkies is goed raakgesien, maar die beskrywing is te veel van
buite af, en opsetlik saamgestel om seker opvoedkundige opvattings van die
skrywer uiteen te sit. Sien b.v. bl. 13: „Levina is een van so veel van ons
veelbelowende boernooiens wat, indien hulle die opvoeding en opleiding kon
geniet het waarop hulle aanleg en talente die reg het, as persoonlikhede ons
maatskappy sou versier het en die uitlandse sterre verdof." 'n Verder bewys
dat die skrywer maar min in haar karakter ingeleef het is die opmerking (bl.
104): „Sy het vir hom haar ganse vertroue gegee . . . hy haar niks nie; en
wonderlik, sy het dit ook nie begeer . . ." Waarom nie? Wat was die psigologies grondslag van haar berusting?

STYL EN MILIEU-SKILDERING.
In die begin staan van Bruggen geheel buite sy karakters. Hy beskou
hulle en beskryf hulle, maar verstaan nie die kuns om die gepaste atmosfeer te skep nie. As hy hom geleidelik dieper inleef in die wereld van sy
karakters, sien hy die dinge om so te sê deur hulle oë, en deur hulle psiege,
en hy verval vanself in hulle stilering. So trou is in „Ampie" die taal van die
arm-blankes weerspieël in die verhaaltrant, dat die leser hom amper onafgebroke in die geselskap van Ampie en sy kring voel, dat hy om so te sê die
tonele deur hulle oë sien . . .
Dis die dag van die vendusie. Maar is dit
van Bruggen of Ampie wat die beeste daar sien: „wat almelewe so wonderlik
lcmp koets of hulle lywe te min litte het; kyk, daardie kort Joodjie wat hom
flus nie wou gegroet het nie, hoe lekker het die os hom so nerf-nerf gegaffel
met sy horings." Vgl. ook bl. 154 oor Staander: „Die lastige geldkwessie
het hy gelukkig twee maande vorentoe gestoot. Die Jood was so ewe inskiklik, en glad nie haastig nie"; of bl. 206, waar die veldbrand beskryf word.
Afsonderlike melding verdien die beskrywing van die natuur, wat deurgaans ook deur Ampie se oë gesien word. B.v. die storm bl. 184, en elders.
In „Ampie II" is die inlewing feïtlik volmaak. Amper dwarsdeur tree
die persone handelend op, en die verhalende passasies is geheel in die passende stemming geskryf. Slaan b.v. oop by bl. 81, waar Bart se delweryplanne onder bespreking is.
Tiepies is ook die gebruik van volksaardige en dikwels besonder betekenisvolle uitdrukkings soos „proper" en „pebliek".
Hoe gebrekkig ingeleef lyk daarnaas die eerste werke.
„Stephanus"
hoor ons die skrywer vertel in „Die Praatmasjien", (Op Veld en Rande, bl.
141) „is egter geen jongeling wat vatbaar is vir indrukke van dié aard nie.
Hy beskou die wereld as 'n speelplaas waarin hy kan rondgaan soos hy wil,
en wanneer hy wil, volgens eiesinnige begeertes." En so klink dit maar meesal
in die jare voor „Bywoners".
Uit „Teleurgestel" verwys ons na die beskrywing van Dirk se gedagtes
op bl. 21, en die onderhoud tussen Dirk en Maria op bl. 143.
Tog begin die ryke kleur van „Ampie" selfs in die eerste werke so hier
en daar deur die dofheid te skitter. Die stukkie tiepering wat aan die bogenoemde vooraf gaan is reeds beter. „Stephanus is alweer uit die werk.
Dit was vir hom onmoontlik om langer onder die buie van 'n nukkerige baas te
staan, en buitendien, hy is geen Kaffer om dan hier, dan daar gestuur te word
nie".
Die plaas-atmosfeer ontbreek nog in „Ouboet", maar die ontluikende stilis
spreek met indrukwekkende stem in die weemoedige, mymerende beskrywinge
van Danie en Ouboet self.

„Bywoners" en „Die Burgemeester" neem 'n groot sprong vorentoe op
die weg na „Ampie". Veral „Die Burgemeester" staan naby die hoogtepunt.
Die beskrywing van Slaplaagte onder die druk van die droogte is hier en
daar goed gestileer. „Die mense bly maar liefs in hulle huise waar tussen die
oop deure tog partykeer 'n luggie trek, en hulle peusel daar aan 'n werkie of
ja die vlieë wat vandag al te lastig is."
Natuurlik kom in altwee werke nog 'n aansienlike aantal voorbeelde van
stywe stilering voor. B.v. Op veld en Rande, bl. 47: „Vir haar was dit 'n
wet om 'n kranke te dokter tot die middels ingee. En met die beste bedoeling
sou sy enige middel toepas enkel om aan die wet te gehoorsaam"; of bl. 32.
In „Die Burgemeester" sondig die hele tekening van Levina in hierdie
opsig.
LEWENSBESKOUING.—HUMOR EN NATUURBESKOUING.
„Humor", sê Multatulli, „is 't weergeven van de natuur". Die humoris
aanskou die lewe egalig, veelsydig en onbevooroordeel, en sien alles in sy ware
verhouding tot die hele lewenskompleks. Hierdeur ontstaan simpatie met
menslike swaarkry en tekortkominge en aan die ander kant weerhou dit van
uiterstes, van sentimentaliteit en swaarmoedigheid.
In „Ampie" bereik van Bruggen die toppunt van hierdie humoristiese
lewensopvatting. Orals voel ons die simpatie met die verwaarloosde seun,
maar tewens laat hy ons voel dat die wereld tog nog nie heeltemal sleg is nie.
Deur Ampie se neerslagtigheid op die vendusie straal sy lagbui as Ou-Jakob vir
die Joodjie so lekker skop . . . Ongelukkig ontuis sit hy later by die boekevat
by Booysen. Skielik verdwyn die swaarmoedigheid as hy vol geesdrif en met
'n innerlike lag van voldoening die storie van Oom Kasper weergee. „Ampie
gloei van opgewondenheid en sy oë skitter, toe hy vrypostig rondkyk; maar
dadelik voel hy of hy nooit weer vir Oom Kasper sal vertel wat hy onthou het
nie," (bl. 117). Rasend worstel hy met die snymasien en die wereld lyk vir
hom nou heeltemal ondraagbaar. „Ek wil my doodmaak! Uit die pad uit!
Ek wil vrek! Vrek!" „Dis nie nodig nie, Ampie," klink die swaar stem van
Booysen, en Ampie staan weer teenoor die nugter werklikheid.
Ironies-humoristies is ook sy houding teenoor Hester, sy verrukte aanbidding, en verontwaardigde teleurstelling as die ysterperdkêrel hom voorspring.
Dieselfde harmoniese veelsydigheid deurstraal die twede deel. Ampie
en Annekie gaan ouers vra, en die seun voel maar onrustig. Annekie sê haar
„rympie" op en Ampie is bewoë onder die ernstige woorde van haar vader.
Diep onder die indruk van die plegtigheid sê hy nou ook sy rympie op, en
maak bekend dat hy hom in die huwelike staat wens te begewen met Abraham

Nortje". Hy hoor gelag, en staan weer teenoor die agterstevoorkant van die
wereld.
Vgl. ook bl. 65: „. . . . 'n swaar klemmende gevoel (maak) sy gedagte
dynserig." 'n Klip plas in die water langs hom. „Aaits, jou swernot se
kind, hoe skrik ek," — en hy kyk op in die gesig van Oom Kasper! En so
ook met sy hulpeloosheid op die aanneme, en Oom Tys se verplettering by
sy mondigword. Kostelik ook is die figuur wat hy op sy troudag trek.
Om die heersende humoristiese strekking van „Ampie" te bereik het van
Bruggen 'n goed merkbaar geleidelike ontwikkeling ondergaan. In „Die
Praatmasjien" word 'n ligte glimlag opgewek deur die onbeduidende oorsaak
van 'n hewige uitbarsting van toorn, maar daar is te min gevoel om van
ware humor te praat.
In die volgende skets is dit nog oppervlakkig en word slegs aangestip
in die rede van Sarie by die begrafnis, waar sy van treur oor die oorledene af
stap tot ligsinnige herinnerings, en in die geestig voorgestelde besoek van
Stoffel, wat die huweliksplanne van Jannie in die war stuur.
In „Teleurgestel" is die eensydige opvatting van die hoofpersone uit
die grond teenstrydig met humoristiese beginsels. In die beskrywing van die
konsentrasiekampe verval van Bruggen in diep, oordrewe melankolie; ons kan
daar beswaarlik 'n vrolike skaterlag verwag, maar die ware humoris sou tog
terloops 'n toon van berusting, moed, of hoop aanslaan.
Net hier en daar gee ge-isoleerde staaltjies humor blyk van die skrywer
se aanleg in dié rigting. In die grond eg menslik, vier die famielies vrolik
nuwejaar terwyl die onrus van die oorlog in die lug hang; klein Liepie kraai
van vreugde as sy pappie tussen drie van die vyand kom aanstap (bl. 191); en
terwyl die grootste gevaar dreig skep die burgers daar plesier in om Stols
te Iaat skrik. Maar deurdat die donker kant nie diep ingeleef is nie, is die
humor ook nie van hoë gehalte nie.
Die eerste diepgaande humoristiese behandeling kry ons in „By
woners". Met treffende siening waardeer die skrywer veral die dieper ge
voelens van die versmade, oppervlakkige arm-blanke as hy die moederliefde
van Bettie uitbeeld. Geestig humoristies kom sy weer voor as sy vir Hendrina
niet ou lappe dokter, en Korneels ook as Alwyn hom by die hoenderhok vang.
Ironiese humor, wat darem ook gebaseer is op raak waarneming van
die werklikheid, kry ons by Gouws, boer se kind, wat hom mos nie van 'n
Engelsman Iaat beledig nie, maar nie skroom om by die Engelse Jeër aan te
sluit nie.
Hierdie simpatieke opvatting van die arm-blankes is reeds nou verwant
aan die gees van „Ampie", en in die oorgang staan „Die Burgemeester" as
koppeling. Verwant aan Stols en Sitman in sy onskuldige huigelary, waarmee
hy ook homself bedrieg, is Oom Lood. Fier in sy waardigheid van „Burge-

meester" van Slaplaagte, staan hy darem danig onder die duim van sy vrou;
deurdring van die besef van sy kastig belangrike posiesie as skoolkommissielid, handhaaf hy sy eer deur elkeen te sekondeer selfs in direkte teenstryd
met 'n voorafgaande opienie . . . Die droewige indruk van Levina se huweliksberig is oorweldigend, maar die naïewe oorweging oor die „spessel laissens" — „Ken jy vir hom, boet? . . . Sy 't ons nooit van daardie kérel vertel
nie" — flikker deur die swart stemming heen . . . Lieflik komiek stap Oom
Lood en Tant Levina soos twee volwasse kinders hand aan hand bangerig
deur Johannesburg se strate, maar, gerusgestel deur die dogter se agtermekaar
huishouding, s*.ap hulle huistoe en spog met welbehae oor wat hulle gesien
het. Vlymend ironies, met die oog op later ontwikkelings, maar altoos eg,
las Tant Levina selfs 'n paar onskuldige leuntjies by, om die agterdog van die
bure te verpletter.
Buite Oom Lood en sy vrou is 'n paar ander toneeltjies en karakters
ook mooi humoristies gekleur. Plegtig vang die Skoolkommissie hulle vergadering aan met redevoerings oor „eensgesindheid en broederliefde, en die
verantwoordelikheid wat op die lede as skoolkommissie rus," en „gou-gou stuit
hulle weer op die windpomp."
NATUURBESKOUING.
Onder psigologie kan ook nog 'n paar opmerkings gemaak word oor
die wisselwerking tussen die natuur en die stemming van die karakters. Hoewel minder belangrik as die algemene karaktertekening, is die waarneming
van die wisselwerking van stemming onder invloed van die natuuromstandighede, en andersyds, hoe die mens se stemming sy opvatting van die natuur
kleur, tog 'n bewys van grondige mensekennis.
In die begin is die waardering van die natuur by van Bruggen oppervlakkig, sodat b.v. die vallei waar Stols en Greef in die daeraad deurry, of die
waterval waar die jong mense gaan wandel, in stereotiepe beskryftrant sonder
innerlike waardering geteken word. Ten twede is die indruk wat die aanskouing van die natuur op die persone maak, ook maar oppervlakkig in geykte terme aangestip.
In „Die Burgemeester" is die stemmingsnuansering partymaal op meer
dramaties-beeldende wyse behandel, b.v. in die gesprekkies wat die optimisme
van Boet Heina en die neerslagtigheid van Pieter van Staden laat uitkom.
Fragmentaries maar treffend is die invloed van die storm op Levina; die beweging in die natuur skud haar uit haar onverskilligheid, sy rep haar om die
hoenders onder beskutting te bring en om die vensters te sluit, en met flikkerende oë geniet sy van die oplewing.

Maar die natuuruitwerking word grotendeels nog uiteengesit in bespieëlings van die skrywer self, soos wanneer hy uitwei oor die nadelige in
vloed van die droogte wat die gees van die mense verslap.
Eers in „Ampie" word die harmonie tussen mens en natuur ongekuns
teld in die verhaal ingelas en tewens goed deurleef. „Die wind draai so lastig
om Kasper Booysen se huis, dat die vrou al heeldag uit haar humeur is. Die
meid werk brom-brom van al die skrobberings van haar nooi, die kinders baklei
meer as ander dae, en Booysen het nukkerig uit die huis gestap na sy boerdery." Maar Ampie, vervul met sy grootse planne, voel vandag baie bly en
neem min notiesie van die wind. Later ook as die Staanders dorp-toe ry,
Iaat sy blymoedige stemming, die kaal bulte heeltemal mooi lyk. ( Bl. 165.)
SLOT. — SAMEVATTING.
In die werk van van Bruggen sien ons dus verskillende elemente langs
mekaar aan ontwikkel — as een ontwikkel word 'n ander tydelik prysgegee,
dan word twee of meer in een werk goed verbind, totdat al die bestanddele
tot hulle voortreflikste uiting kom in die twee dele van „Ampie".
Van Bruggen maak sy eerste verskyning met 'n eenvoudige onderwerp
en eenvoudige bouplan; die karakters is binne die beperkte gebied van die be
paalde voorkome wat behandel word goed raakgesien, maar is grotendeels
analieties en slegs hier en daar fragmentaries sinteties uitgebeeld. Verder is
'n ligte humoristiese opvatting merkbaar.
Daarna word 'n ruimer blik op die maatskaplike verhouding gewerp,
en 'n groter verskeidenheid van persone word behandel. Die karakters is meer
lowendig, maar tog nog taamlik fragmentaries uitgebeeld, maar die fantastiese
kleur van die hoofpersoon is nadelig vir die egtheid van die psigologiese uit
werking. Die humor wen aan geestigheid met 'n tikkie ironie, maar is nog
oppervlakkig en nie diep deurleef nie.
In sy volgende onderneming is dit duidelik dat die skrywer nog nie
by magte is om 'n studie van 'n diep omvangrike onderwerp in 'n groot harmoniese bouwerk met humoristiese beligting saam te stel nie. In „Teleurgestel"
word met uitbreiding van handelingssfeer die perspektiewe eenheid verdraai,
en met die groter ingewikkeldheid van die psigologiese tema word die menslik
heid van die karakters prysgegee aan beliggaming van afsonderlike karaktertrekke. Die analietiese karakter-tekening is meesal gesog en opgeskroef, en
die sintetiese onnatuurlik en fragmentaries, en die gedagte-uitbeelding, wat hier
sy eerste verskyning maak, is onvoldoende, oppervlakkig ingeleef en van min
betekenis by die ontplooiing van die karakters. Op afsonderlike plekke kom
'n humoristiese opvatting voor, maar die algemene strekking is eensydig.

Hierna kom 'n tydelike terugslag wat omvang van onderneming betref, en in seker opsigte begin die ontwikkeling opnuut. Die skrywer bereik
egter gou 'n hoer peil as in die vorige werke.
Die eerste produk van die terugslag is „Die Beeswagtertjie".
Die
onderwerp is fantasties. Kleinbooi is slegs oppervlakkig ingeleef, en by die
ander karakters is daar 'n totale gebrek aan waarneming of inlewing. 'n Paar
lewendige realistiese maar fragmentariese gesprekkies kom voor, maar behalwe by Kleinbooi is dit sonder betrekking op die eintlike karakter van die
persone.
Beter inlewing, maar beperk tot 'n fragmentariese onderwerp, kry ons
in „Ouboet". Die waarneming is goed en die analietiese karakterbeskrywing
meer treffend as voor die tyd maar daar is feitlik g'n dramaties sintetiese uitbeelding nie, en deur die vae strekking is dit as psigologiese studie nie van
groot waarde nie.
In „Bywoners" is daar in veel opsigte 'n groot sprong vorentoe. Dit
is verwant aan „Ouboet" in so ver daar g'n eintlike doel is waarop die handeling uitloop nie. Maar van Bruggen slaag daar nou wel in om 'n meer uitgebreide handelsfeer soos in „Teleurgestel" met meer dramaties realistiese
wisselwerking tussen die karakters, en dieper inlewing in afsonderlike persone,
te verbind. Daarby kom meer treffende en diep ingeleefde dramatiese ontplooiing van karakters as in die genoemde werk, en tewens is dit meer volledig
as in „Oom Jannie". Hierdie sintetiese uitbeelding word met kernagtige analietiese tekening aangevul. Gedagte-uitbeelding is nog skaars, maar meer
treffend en beeldend realisties as in „Teleurgestel", en die geheel is simpatiek
humoristies gekleur. Die grootste fout lê nog in pedagogiese opmerkings wat
die stemming versteur, en in die gebrek aan uitwerking van 'n bepaalde tema.
In „Die Burgemeester" word laasgenoemde fout verbeter, en by die
min of meer uitgebreide kring waarin die verhaal afgespeel word, kry ons die
ontwikkeling van die gemoed en karakter van die hoofpersoon. Maar die
perspektief bly nog gebrekkig deur te veel nadruk op 'n ondergeskikte motief.
Die karakterskepping toon ook 'n vooruitgang in so ver dit 'n studie van dieper
probleme bevat, maar die outeur is nog 'n beetj'ie ontuis in hierdie sfeer, met
die gevolg dat die uitbeelding effens minder volledig is as in „Bywoners".
Origens is die sintetiese uitbeelding realisties, en die analietiese raak en lugtig.
Ook kom daar meer gedagte-uitbeelding voor, wat, hoewel treffend, nog fragmentaries is. Die humor is meer ingrypend deur die groter teenstelling tussen
die leed en die kontrastende element.
Eindelik in „Ampie" word al die verdienstes van die ander werke verenig en tot feitlike volmaaktheid ontwikkel. Die sentrale motief is van diep,
deurdringende aard, die uitwerking bevat 'n taamlike verskeidenheid van
persone, en elke karakter en voorval staan in 'n goeie verhouding tot die

sentrale tema. Die karakters is goed raakgesien en diep ingeleef, vernaamlik
deur baie volledige gedagte-uitbeelding. Die verder uitbeelding is sinteties
sowel as analieties goed geslaag in natuurlike beeldende taal. Die hele op
vatting is simpatiek humoristies ingeklee, met 'n groot aantal geestig humoris
tiese toneeltjies, en die wisselwerking tussen die natuur en die menslike ge
moed is diep ingeleef.
„Ampie" is die feitlik volmaakte vrug van 'n geleidelike aankwekingsen suiweringsproses waarin die goeie boustof van aangebore talent pragtig gedy het onder toepassing van die verfynende invloed van ervaring en kuituur.
Die skerp waarnemingsvermoë van die vurige volksman het self ontwikkel, en
het daarby die gees van die moderne wereldliteratuur geassimileer, en uit die
versmelting het „Ampie" opgebloei — 'n pragtige oorspronklike skepping,
suiwer nasionale kuns in sy onderwerp en atmosfeer, maar kosmopolieties in sy
menslikheid.
J. HARTMANN.
WERKE VAN JOCHEM VAN BRUGGEN.
Druk in die verwysinge gebruik.
1914.

Die Praatmasjien.

1915.

Oom Jannie.

1916.

Teleurgestel

1916.

Die Beeswagtertjie.

1918.

Ouboet.

1919.

Bywoners.

1920.

Bundel, Op Veld en Rande

2e druk.

1922.

Die Burgemeester van Slaplaagte

4e druk

1924.

Ampie I

le druk.

1925.

Nuwe uitgawe van Teleurgestel

3e druk.

1927.

Ampie II

le druk.

2e druk.
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Oor Boeke.
AMPIE, DIE DRAMA.
NS dramatiese literatuur het agtergebly by ons prosa en poësie. Dit
besef ons skrywers blykbaar meer en meer, en in die laaste tyd is dan
ook heldhaftige pogings aangewend om die leemte aan te vul. En tog,
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onder ons dramatiste sou verleen word! En tog, wie dieper nagedink het, het gevrees: Dis bekend dat baie pragtige romans tot hopelose dramas omgewerk is,
dat die talent van die dramatis van 'n heeltemal ander geaardheid is as die
van die romanskrywer; ook moes die dramatisering van 'n werk soos hierdie
baie tegniese moeilikhede oplewer, soos die aanpas van tyd en plek aan die eise

van die toneel; maar bo alles—dit kon nie ontken word dat daar 'n sekere swakheid van opbou in van Bruggen se werke te bespeur was, dat hulle soms spanning mis, in dele as fragmentaries en onvoldoende gemotiveerd voorkom nie;
terwyl juis in die drama kragtige bou en sterk psigiese spanning onmisbaar is.
Helaas, dat ons ergste vrees verwesenlik moes word! Die drama
Ampie bring ons soos dit voor my lê (die geleentheid om dit te sien opvoer het
ek tot nog toe nie gehad nie), weer is aanraking met 'n aantal oubekendes
uit die roman; ook die gebeurtenisse is ou vrinde, en ons lag weer oor bekende en onbekende grappe; maar tog
.
Laat my eers 'n kort opsomming daarvan maak om dit nader te kan
aantoon.
Die eerste bedryf speel voor die koeliewinkel op 'n plaas en begin met
'n vandiesie wat haas afgelope is; alleen moet Ampie se donkie nog opgeveil
word. Booysen is die koper. Nadat Ampie sy geld ontvang het, spandeer hy
dit aan snusterye uit die koeliewinkel. Dan verskyn Bart op die toneel en
gaan kort daarna op aandrang van Ampie vir Annekie roep. Ampie gee haar
die ring wat hy ondertussen gekoop het, en nadat sy verdwyn het kom die
donkie hom op die toneel vertoon. Dan daag ou Goor Dawid op en verwurg
byna vir Ampie oor hy die geld nie gebring het nie. Booysen red egter vir
Ampie uit die hande van sy verdierlikte vader, en met die se toestemming
verhuur Ampie hom aan Booysen.
Die twede toneel speel op die werf agter Booysen se huis. 'n Buitekamer word vir Ampie aangewys en hy kry skoon klere aan. Hy maak 'n
kastrol skoon, sien 'n kat van die lusernbale afval, werk aan 'n snymasien, kry
die afsêbrief van Annekie en word getroos deur ou Jakob, keer die beeste aan
en gaan melk.
Dan val die skerm, en as dit weer opgaan is die toneel verplaas na
Booysen se eetkamer. Dis ses maande later en ons aanskou Ampie se angs
vir die komende storm wat kort daarna losbreek en 'n slag laat hoor wat vir
Ampie oorweldig.
Weer val die skerm en as dit weer opgaan is dit die anderdagmóre en
kry Booysen vir Ampie in die veld met sy kop op die dooie donkie.
Die derde bedryf speel in die woonkamer van die Tysfamilie. 'n Beter
aangeklede en gelouterde Ampie verskyn nou by Annekie
om osse te
soek; maar dit blyk gou dat hy 'n beskaafde liefdesverklaring kan maak. Na
dat hulle liefde ontdek is deur Tant Annie en Oom Tys, volg daar gesprekke
tussen Tant Annie en Annekie, en Tant Annie en Oom Tys, oor die geval, en
ook Bart verskyn om oor die „diekens" te praat. Ampie verneem dat hy hom
saam met Annekie moet laat aanneem. Hulle twee vra ouers en Booysen kom
hulle ook sy seen bring. Ampie besluit om nie dorptoe te gaan nie, want „ek

hoor dat daar twintig duisend mense sonder werk rondloop, en ek reken nou
so omie, as ek daarby is, dan is dit een-en-twintig duisend".
Dadelik as die skerm vir die eerste keer opgaan word ons dus in die
middel van die handeling geplaas. Eers daarna kom die eksposiesie van die
gebeurtenisse wat daarnatoe opgelei het. „Dit was vanmore amper rooidag,
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toe sê Pa so ewe skielik vir my: Loop bring vir ou Jakob vendusie toe! Ek
moes maar mooi vir ou Jakob hiernatoe bring." Die enigste aanduiding van
dieper gevoel by hierdie gebeurtenis wat in die vervolg die hele lewe van
Ampie moet oorheers, is dat hy die donkie se nek streel en die woorde uiter:
„Ek is baie jammer, Omie." 'n Oomblikkie later word dit voorgestel asof
die liefde veral uitgaan van die kant van die donkie af. „Ou Jakob sal terug
kom," sê Ampie, en dit gebeur dan ook. Op blss. 11—13 kry ons die onbeteuelde van-die-hok-op-die-tak springery wat so 'n groot rol speel in die
suksevolle karakteruitbeelding van Ampie, maar tog is die totaaluitwerking

hier onbevredigend, want veral by die begin moet die konflik duidelik gestel
word om die belangstelling van die toeskouer te kry. Maar wat sien ons hier?
— Dis vrees vir sy Pa wat vir Ampie amper dorptoe ja, nie sy liefde vir ou
Jakob nie. En vandaar sal hy terugkom om vir Annekie te haal—arme ou
Jakob raak al dadelik heeltemal op die agtergrond.
Pragtig geestig is die eerste gesamentlike optree van Ampie en Bart,
maar weer is psigologies swak dat Ampie al die tyd die ring vergeet het.
Uitstekend is ook weer die alleenspraak op bis. 18: „Sy sal spoggerig die heeldag kastig loop en beduie en met haar vinger wys, of sy haar hele lewe 'n
ring gedra het. — Nee, daardie meisiekind met haar lang donker hare, wat lyk
soos 'n perdestert so mooi! Aits vir die vaste lyfie wat so swaai-swaai weg
s t a p ! . . . O, ek storm haar tot voor haar Ma en ek pluk haar hare uit haar kop."
Maar swak is die end: „Sy sê vir Bart dat sy 'n goeie edukasie gehad het en
dis die waarheid!"
Op bis. 20 blyk dat Ampie tog al die tyd die betekenis besef het van
wat daar met hom gebeur het. „Daar het skielik 'n draai in my lewe gekom.
Pa wil my mos uitroei! Vandag moes ek vir ou Jakob laat opveil." Jammer,
dat hy ons nie eerder op so 'n manier in sy vertroue geneem het nie! Dan sou
ons beter besef het wat die grondmotief van al sy handelinge tot nog toe was,
en meegeleef het met hom. Dan sou dit nie soos 'n donderslag gekom het nie
om op blss. 22—23 te verneem: „Ek het my bedink. Ek sal nie meer dorp-toe
gaan nie. Ek gaan my hierdie heden aan Oom Kasper verhuur. Dan is ek
somar by ou Jakob ook." En dan sou ons meer met hom meegeleef het waar
hy op bis. 25 sê: „My ou maat, ek wil jou terug hê, kom wat wil! Die aarde
is leeg as jy uit my lewe uit is."
En nog minder voorberei as die koms van ou Jakob hier, is dié van
Dawid Nortjé en Oom Kasper kort daarna.
Die twede bedryf open met 'n onbeduidende gesprek tussen Booysen en
Mevr. Booysen, waarin die eerste beweer: „Ons moet van Ampie 'n mens maak,
ou vrou," en die twede: „Daar lê 'n plig van ons, Kasper," sonder die minste
aanduiding dat hulle enige besef het van wat hierdie plig sal meebring. Geen
wonder dat hulle eers 'n sewentien bladsye later tot die besef kom: „Ek sal my
moet bemoei met hierdie wilde natuur" (Booysen), en: „Ons sal moet arbei
aan daardie natuurkind voordat hy bruikbaar vir die maatskaplike lewe sal
wees" (Mevr. Booysen). Waar was die plig dan ondertussen?
Die groot swakheid van hierdie bedryf (tot by die eerste skermval), is
dat ons, afgesien van 'n paar prekies van Booysen, niks van die verbeteringsproses te sien kry nie, behalwe wat die uiterlike betref — die bring van seep en
skoon klere. Al die insidente laat ons Ampie sien soos hy van die begin af was,
sou dus gepas het in die eerste bedryf as 'n skildering van Ampie se oorspronklike karakter, maar is nou 'n bespieëling agterna. Die bedryf mis dus

stukrag; die mense kom en gaan op die toneel, maar vir die ontwikkeling van
•die drama is die aksie morsdood. Eers die afsêbrief gee weer enige gang
aan die verhaal.
Ook hierdie bedryf is vol onvoldoende gemotiveerde gesegdes en handelinge, soos waar Mevr. Booysen skielik sê: „Ek sal jou klere bring" (bis. 3 0 ) ;
waar sy somar driftig word op bis. 3 1 ; waar Hester na 'n inleiding met „wat ek
wou sê" begin met Pa se boodskap (bis. 3 4 ) ; waar Booysen die ekskuus
maak van 'n plaas te moet gaan takseer om van die toneel te kan verdwyn
(bis. 3 5 ) ; waar Hester somar praat van „my liewe Ampie" (bis. 3 8 ) ; waar
Ampie sê: ,,'n Mens kan jou nooit glo nie, Bart", en darem die sigrets gee
(bis. 41).
Telkens laat die outeur geleenthede verbyglip om ons dieper te laat
meeleef met Ampie en ons 'n beter kyk te gee op sy sielelewe, soos waar Mevr.
Booysen sê: „Dis sonde, maar 'n mens kan darem nie help om ligsinnig oor
daardie skepsel te gesels nie" (bis. 3 0 ) ; waar Ampie in sy alleenspraak op
bis. 38 sê: „Ja Annekie, dis net om jou ontwil wat ek my aan Oom Kasper
verbind het (en dit nadat hy tevore van ou Jakob beweer het: „Die aarde is
leeg as jy uit my lewe uit i s " ) ; waar hy op bis. 40 somar so droogweg sê:
„As my jaar om is, gee ek pad van hierdie plek."
Maar ook hierdie gedeelte is vol mooi geestige, raak gesiene gedeeltes,
soos bo-aan bis. 3 1 ; die alleenspraak op blss. 35—36, ens.
Tussen die eerste skerm en die volgende toneel verloop ses maande
en wat ons nou kry, die voorbereiding tot die kriesis, behoort tot die allerbeste
gedeeltes van die drama — helaas dat ook dit in flouiteit moet verloop! Ek
vir my kan ten minste nie insien hoe die woorde: „Die slag het dood gemaak!
Het hy nie dalk vir Annekie getref nie? Iets het hy getref, iets van my. Ek
voel dit, ek het iets verloor. Ek weet dit! Of dalk het die weer vir ou Jakob
getref! Ag Here, nee, dan liewerster vir Annekie!", hoe tiperend hulle ook
al mag wees, iets anders as 'n skaterlag kan verwek nie; en so 'n skaterlag
waar die hoogtepunt van die dramatiese gebeure in sig is, vernietig die behaalde effek in een slag. Maar nog meer: voor die hoogtepunt werklik bereik
word, val die skerm nog 'n keer; die toneel word verander; daar word gestoei
met die donkie; en dan gaan dit weer op om ons eindelik die hoogtepunt te
b a t sien —
maar dan het dit al ver onder ons voete gedaal.
Na hierdie gebeurtenis verwag ons om die krieses te sien wat teweeggebring is in die lewe van Ampie, maar nee — aan die begin van die derde
bedryf is dit Annekie wat aan die woord is. Ons hoor van haar dat hy goeie
maniere geleer het en daar agtermekaar uitsien. Na so'n hele rukkie vertel hy
vir haar: „Ek het genoeg verlang — vernaam vandat die weer vir ou Jakob
doodgeslaan het", maar van die sielestryd, wat dit meegebring het, kry ons
niks te sien nie. Die hele psiegiese kriesis is ons dus onthou, net soos ons

tevore die psiegiese ontwikkeling in die huis van Oom Kasper moes ontbeer.
Die gevolg is dat die hele afwikkeling wat nou volg ons ook koud laat. Buiten
dien is bladsye 57—63 van hierdie bedryf heeltemal onnodig vir die afwikke
ling, sodat die spel ook hier heeltemal stil staan; die kleinigheid wat wel
ncdig is om te weet word bo-aan bis. 65 herhaal.
Deur die te geringe motivering staan ons dan ook skepties teenoor sulke
mooi uitgedrukte, mooi sentimente uit die mond van Ampie, soos: „Hoekom is
jy so wonderlik, so ernstig, my skat? Praat — praat nou, Annekie, ek — ek
luister — praat! Maar as dit iets is wat ons liefde kan versteur, bly dan
liewerster stil." Die bokke wat Ampie daarna weer skiet, bewys dat ook die
outeur nie met hom saam die ontwikkeling deurgemaak het wat sulke woorde
kon laat ontstaan het nie.
KARAKTERS.
Die hele drama draai om die karakter van Ampie. En ons leer hom
dan ook terdeë ken na sy uiterlike, en ten dele ook na sy innerlike lewe. Ons
sien hom eers in sy tooiings en later in beter klere; ons lag oor sy onbeholpen
heid in geselskap en ons kan sy wrede instinkte en die bontspringery van sy
gedagtes meevoel; hier en daar, soos op bis. 43, en veral in die mooi twede
toneel van die twede bedryf en in die laaste bedryf, kry ons 'n kykie op sy
ernstiger sielelewe en sy idealisme. En tog, die tekening van Ampie bly eensydig; hy is maar byna altyd 'n voorwerp om mee te spot; die indruk wat hy
maak is lugtig en verbygaande omdat die dieper humor uit ware simpatie moes
ontstaan, afwesig is. En dit is die gevolg daarvan dat ons hom nie in die
rnomente van wrangste sieleworsteling te sien kry nie.
By die ander karakters het ons nie behoefte aan dieselfde diepte van
deurdringing nie. Die geraffineerdheid van Bart, die saaitserigheid van Hester
Stander, en die Bybelse filosofie van Oom Tys, die Dinker, sowel as die verdierliking van ou Goor Dawid is almal goed uitgebring, hoewel by die uit
beelding van hierdie karakters ook swak plekke voorkom, soos van Hester op
bis. 38, en van Dawid of bis. 27. Maar hoe dieselfde Booysen wat so onnoselrig begin met: „Hy lyk 'n gawerige donkie, Ampie", en 'n oomblikkie later:
„Is hy 'n flukse donkie Ampie?", somar so sonder die minste aarseling dadelik
op bis. 27 besluit: „Dis glad nie sleg nie Ampie," en hoe Mevr. Booysen son
der die minste verwondering of beswaar of teenspraak die toestand aanvaar
(bis. 29), bly vir my 'n raaisel.
TEGNIEK.
Behalwe handeling verwag ons in 'n drama karakteruitbeelding en 'n
kriesis. Ek is ouderwets genoeg om altwee as essensieel vir die sukses van
'n drama te beskou, en het aangetoon dat die ontbreek van die kriesis ook ver-

antwoordelik is vir 'n belangrike gebrek in die karaktertekening. Ook het ek
reeds gewys op allerlei ongemotiveerde handeling en beweringe. Maar ook
afgesien daarvan is daar allerlei tegniese tekortkomings, soos die verkeerde
plek waar die skerm val. So sou ons ook die hele beslommering van 'n donkie
(en selfs van 'n snymasien) op die toneel, graag gemis het. Alleensprake kan
me onvoorwaardelik afgekeur word nie, en veral by die uitbeelding van 'n
karakter soos Ampie-s'nne kan hulle goeie dienste doen op kritieke momente,
maar wat Annekie aan die begin van die derde bedryf in 'n alleenspraak ver
tel, is 'n loutere eksposiesie wat baie beter op ander maniere kon meegedeel
gewees het.
Om op te som: Die bou van die drama is swak, deurdat dit nie gekonsentreer is om 'n kragtig uitgebeelde psiegiese middelpunt as kriesies nie;
•deurdat die voorwaartse stuwing meermale ontbreek, en deur gebrekkige psie
giese motivering. Daar deur is die hoofkarakter ook eensydig en fragmentaries
uitgebeeld. Verder is daar ook ander belangrike tegniese swakhede.
Daarenteen lewer dit ook voorbeelde van geheel of gedeeltelik goed ge
slaagde karakters op; is daar naas heelwat onbeholpe en onbeduidende dialoog,
ook baie raak beeldende gesprekke. Die grootste aantreklikheid is egter die
humoristiese siening van persone en situasies, insluitende goeie voorbeelde van
dramatiese ironie (blss. 9, 28, 46, 68). Maar daardeur gaan die simpatieke
houding wat in 'n drama soos hierdie onontbeerlik is, verlore.
Ek weet dat ek geen reg het om aan die dramatis voor te skrywe hoe
hy te werk moes gegaan het nie, maar ons dramaturgie is nog op so'n stadium
dat dit nuttig kan wees om aan te toon dat beide die roman en die drama self
elemente bevat, wat die weg wys tot 'n bevredigende skema vir 'n suksesvolle
drama.
Die kriesis kan alleen die sielestryd wees wat vir Ampie die besluit laat
neem om hom voortaan uitsluitend aan Annekie te wy. Daartoe moet alles oplei. Die dood van ou Jakob is natuurlik die gebeurtenis wat onmiddellik aan
leiding daartoe gee. Ander gebeurtenisse wat daartoe oplei is:
1. 'n Toneel tussen Ampie en ou Goor Dawid, waarin die laaste vir
Ampie die bevel gee om vir ou Jakob te verkoop. Voor en tydens hierdie
gebeurtenis kan die karakter en voorgeskiedenis van Ampie met die stemming
v/aarin hy nou verkeer (sy liefde vir ou Jakob) goed uitgebring word.
2. Dit lei tot die verkoop van ou JakócTwat 'n belangrike psiegiese uit
werking op Ampie ('n voorkriesis) en 'n peripetie (sy in diens gaan by Booy
sen) ten gevolge het. In die toneeltjies wat hierop moet volg, sien ons hom
weifel tussen sy liefde vir Annekie en ou Jakob, en nie alleen na die uiterlike
nie, maar ook in sy innerlike lewe in opwaartse rigting ontwikkel onder invloed
van Booysen.

3. Die afsêbrief van Annekie veroorsaak 'n twede voorkriesis wat tot die
peripetie lei dat sy liefde nou weer sterk op ou Jakob gekonsentreer word, maar
tog ook in ander rigtinge, byvoorbeeld na die kant van Hester toe, 'n uitweg
soek.
Na die kriesis kan daar dan een of meer nakrieses, soos die ouersvraery en die aanneming kom, wat lei tot die huwelik (in uitsig of as werklikheid) as oplossing.
Ek voel daar oortuig van dat van Bruggen met so 'n skema 'n groter
sukses van die drama sou gemaak het, en ook dat die skeppende talent wat hy
op die gebied van die roman openbaar het, 'n waarborg daarvoor is dat hy
met die nodige studie van die tegniek dit veel verder kan bring op dramatiese
gebied as tot nog toe die geval was.
ƒ. ƒ. LE

ROUX.

Jacques Perk en Lamartine.

ERK is oorspronklik nóg in die vorm waarin hy sy lieriese ontboeseminge
klee, nóg in die grondtema van sy Mathilde-sieklus. Die vorme tot
beskikking van 'n digter is so beperk in verskeidenheid dat hy genoodsaak is om te kies uit wat reeds voorhande lê. Soos Petrarca sy hartstogtelike
liefde vir Laura uit in die sonnet, bring Perk ons sy lied van liefde en smart in
sy „gebeeldhouwde sonnetten". „The Cloud" weer bied hom die vorm waarin
hy die „tragedie van een menschenhart" uitstort.
Hy het onoorspronklike
vorme gebruik en tog hoe pragtig slaag hy daarin om gedagte en vorm te laat
saamsmelt tot één geheel!
A

Soos hy die vorm aangepas het aan die inhoud, het hy 'n onoorspronklike tema op meesterlike wyse ingeweef in sy sieklus as 'n „strakke draad"
wat sy sonnette aaneensnoer tot 'n krans. Dit is die Eros-idee van Plato
wat in Dan te en Petrarca se werke aan hom geopenbaar is: die Liefde is die
band tussen die aardse en absolute skoonheid; deurdat die siel die stoffelike
skoonheid aanbid, word dit die Hoëre gewaar; „dan streeft zij daarheen met
alle kracht, verloochenend wat zij eerst aanbad, zoekt de weg altijd hoger en
hoger," totdat die gelouterde kunstenaarssiel hom van die ewige skoonheid
van die skepping bewus word en dit vertolk. Hier kan egter slegs sprake wees
van navolging in die ruimste sin van die woord, want „Perk had geleden, wat
hij zong". Hy het die „Helle- en Hemelvaart" soos weerspieël in sy sieklus
self deurieef en, soos Shelley in sy „Epipsychidion", het hy tot die insig gekom
dat hy 'n fout begaan het „in seeking in a mortal image the likeness of what
is, perhaps, eternal"; hy het gevoel dat hy hom moet losskeur van Mathilde om
al die aardse en stoflike af te sterwe in sy strewe na die Hoëre.
Hoewel Perk dus 'n geykte vormtegniek aangewend het en 'n onoorspronklike tema as grondidee gebruik het, is daar van ooreenstemming in gedagte-inhoud tussen sy werk en dié van tydgenote nog nie melding gemaak
nie. Dr. Dekker ) het wel probeer aantoon dat daar invloed van Keats en
Shelley te bespeur is by Perk, maar kom tot die gevolgtrekking dat „daar nie
die minste naklank te hore (is) nie" (p. 102), temeer daar Kloos by „Santissima Virgo" aanteken: „Perk kende Shelley ternauwernood: alleen „The
1
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Cloud" en „The Skylark", die in alle school-bloenilezingen voorkomen." ) Dit
sal dan ook grotendeels onbeloonde arbeid wees om enige merkbare invloed
op Perk van digters soos Goethe, Dante, Petrarca, Keats en Shelley aan te
toon, tot 'n sekere mate omdat hy weinig van Italiaanse, Latynse en Engelse
skrywers in die oorspronklike kon lees — „de omvang zijner lectuur en zijn
kennis van letterkunde was precies die van iedren oud-leerling eener vijf-klassige Hoogere Burgerschool" ) -—, maar meer seker, omdat hulle in gees nie
na genoeg aan hom verwant was nie. Vir bewyse van invloed is die werk
van digters wat geestelik en menslik nader aan Perk gestaan het van veel meer
belang. Baie meer ooreenstemming in gemoedsaard en gevoel met hom vertoon Lamartine, die Franse digter, wat in die twede kwart van die neëntiende
eeu sy liefde en leed in sy liriek ontboesem — Lamartine wat in nog donkerder
doolhowe van vertwyfeling en verbittering verkeer het as Perk, ongedwongener
en intenser, meer lieries en minder objektief uiting gegee het aan sy gevoel
van smart.
2

Daar is 'n groot mate van ooreenstemming en verwantskap tussen dié
twee digters sowel in lewe as in werk.
'n Aanbidder van die Natuur, die Skoonheid en die Heilige Liefde is
Lamartine as hy in September 1816 op ses-en-twintigjarige leef tyd „Elvire"
(Julie des Hérettes) by Aix-les-Bains, waarheen albei om gesondheidsredes
gekom het, ontmoet. Haar tere fyngevoeligheid bekoor hom en tesame bewonder hulle die Natuur langs die skilderagtige meer van Bonegeb tussen die
bosbegroeide berge. Soetvloeiend en spontaan is dan sy liriek (b.v. „L'Invocation"): hy breek met die tradisionele reels en voorskrifte van sy tydgenote
en sing uit sy siel „soos die mens asemhaal, soos die voëltjie kweel, soos die
winde sug, soos die water murmel in sy gang." Maar as die eerste herfsblare val, moet Elvire vir haar gesondheid terugkeer na Parys, en slegs 'n jaar
van geluk het verloop as die dood hul skei. Die slag is verpletterend vir die
reeds-verbitterde digter, en die smart en wanhoop is oormeesterend as hy „Le
Désespoir" skrywe en bittere verwyt teen die Noodlot slinger in „L'Homme".
In die somer gaan hy, soos Perk, terug na waar die eerste liefde hom
vervoer het. Hy keer terug na die plekkies wat hulle saam bewandel het en
vaar weer in die aandskemering oor die meer in dieselfde bootjies. Hy roep
haar tevergeefs, met die vervloë dae is sy daarheen. Dan skryf hy „Le Lac",
„wat beskou moet word as een van die meesterstukke van die letterkunde
van alle tye, een van die seldsaamste pêrels in die poësie van alle volkere —- —
1

) ,,Jacques Perk en zijn Beteekenis
Adam, 1909, p. 221.
) Kloos: t.a.p., p. 209.

tuur".
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en bestemd om klassiek te word," ) hierdie elegie op die droewe ritme van
die meer se waters, sagklaend oor die liefde wat reeds 'n herinnering is.
Elvire het heengegaan, maar sy het 'n hernude siel met 'n nuwe kyk op
die lewe agtergelaat.

Met sy „Premières Meditations" (Maart

1820)

lui

Lamartine meesterlike die nuwe Romantiese skool in wat die versteende en
verwaterde klassisisme verdring.

„Die feit is dat, indien die neëntiende eeu

lieriese poësie voortgebring het — dis miskien sy mooiste kenmerk in die
letterkunde — hy dit te danke het aan Lamartine.

Vloeiende uit daardie

suiwer en harmonieuse siel het die groot lieriese temas hulle skoonheid van
klank en waarheid herwin

ons aarsel nie om hom te begroet as een
2

van die vrugbaarste baanbrekers in ons letterkunde nie." )
Twee groot geesverwante, Perk en Lamartine!

Nie alleen voer hierdie

bewonderaars van die klassieke en van die digters uit die Italiaanse Renaissance dieselfde stryd om vryer uiting nie, maar ook word hulle siele deur
dieselfde vuur gelouter, reik hulle oor die jare heen mekaar die hand.

En

hierin vind ons aanleiding tot die opsporing van ooreenstemming in hul werk,
maar ook hierom word 'n dergelike studie juis bemoeilik omdat dit moeilik,
bykans onmoontlik is, om vas te stel of so'n ooreenstemming berus op navolging dan wel op verwantskap.
Dit behoef geen betoog dat Perk

as opgevoede

Hollander

Frans

inagtig was en veel in daardie taal gelees het (vgl. b.v. sy brief aan Mr.
Ch. M. van Deventer, 31 Januarie 1878, waarin hy o. a. sê: Ik wou zoo g r a a g
Terentius lezen.

In een Fransche vertaling

maakte

ik

kennis

met

zijn

Andria"—De Gids, 1916) en dat hy Lamartine, wat toe op die toppunt van sy
roem was, geken het nie.

Temeer, as ons in gedagte hou dat tydens sy lang

verblyf in Ardennes hy ongetwyfeld beter bekend geraak het met die Franse
letterkunde.

Daar is dan ook treffende

ooreenstemming in hul werk, nie

alleen wat gees betref nie maar ook in gedagte-inhoud.

Daar kom b.v. die

volgende koepiet voor in „Le Désespoir", 'n gedig waarin die mislukking van
die skepping en die daaropvolgende lyding van die mensdom beskrywe word:
') René Doumic: „Lamartine",
2

) Doumic: t. a. p., p. 201.

p. 119.

Lorsque du Créateur la parole feconde
Dans une heure fatale ent enfanté le monde
Des germes du chaos.
De sou oeuvre imparfaite il detourna sa face,
Et, d'un pied dédaigneux le langant dans l'espace,
Rentra dans son repos.
„Va, dit-il, je te livre a ta propre misère;
Trop indique a mes yeux d'amour ou de colère,
Tu n'es rien devant moi
)
x

(Premières Meditations.)
Lamartine teken in 'n noot by hierdie gedig aan: „Daar is oomblikke
wanneer die gevoel van smart so sterk is in 'n gevoelige mens dat dit die rede
verstik. Hy moet dan toegelaat word om 'n kreet te slaak en bykans die
noodlot te vervloek! Die oorstelpende smart baar digterlike geesdrif, netsoos
die liefde. Hartstog is lyding, en lyding is hartstog. Ek het teveel gely,
•ek moes 'n wanhoopskreet uit
Ek was jonk en die weë van die
lewe is vir my gesluit asof ek 'n grysaard was •
•"
Ooreenstemming met hierdie „wanhoopskreet" toon „Hemelvaart"
van Perk wat dit egter in 'n veel later fase van sy sielsontwikkeling geskryf het
a s dié waarin Lamartine s'n tot uiting gekom het. As Perk Mathilde ontmoet
aanbid hy haar, word opgeneem in haar wese sodat hy voel dat hy haar sal
moet verlaat om 'n eie persoonlikheid te bewaar. Maar die verlange verbyster
hom en in wanhoop vaar sy gees „ter Helle". Hy bewandel die Via Dolorosa
waar Lamartine „Le Désespoir" geskryf het. Langsamerhand egter kom hy tot
'n meer objektiewe beskouing van sy leed, en „de gedachte dooft de liefde
die ik gestorven in de ziel voelt zweven". Hy sien weer lig en die dood van
•die sinnelike liefde is vir sy gelouterde gees die bewuswording van die „hoogste

Toe die vrugbare woord van die Skepper
Op 'n noodlottige tydstip die wereld voortgebring het
Uit die kieme van die gaos
Het hy sy aangesig afgewend van sy onvolmaakte werk,
En die met 'n versmadende voet in die ruimte stotend
Het hy in sy rus teruggekeer;
„Gaan," sê hy, ek laat jou oor aan jou ellende;
Te onwaardig voor my oog van liefde of van haat,
Ek ag jou nie meer nie

IRMA
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Schoon". Vry van die aardse hef hy in „Hemelvaart" die triomfsang aan
van die oorwinning oor die vleeslike — 'n oorwinning wat hom kan laat lag
„om haar kleine, stoffelike genoegens, die wenken en lokken":
„Mijn ziel wiekt als een leeuwriks-lied naar boven,
Tot boven 't licht, haar lichter licht gemoet:
Zij baadt zich in den lauwen aether-vloed,
En hoort met hosianna's 't leven loven, —
Het floers is weg van de eeuwigheid geschoven,
De Godheid troont
diep in mijn trotsch gemoed;
De hemel is mijn hart, en met den voet
Druk ik loodzwaar den schemel mijner aard',
En nederblikkend, is mijn glimlach zoet:
Ik zie daar onverstand en zielevoosheid
Genoegen lacht — -— ik lach
en, met een vaart,
Stoot ik de waereld weg in de eindeloosheid."
Selfs by'n oppervlakkige vergelyking van dié twee gedigte tref ons die
ooreenkoms sowel in uitdrukking as gedagte, maar by ontleding van die grond
idee val dit ons nog meer op. Perk het hom hier doelbewus in die plek van
die Godheid gestel om die wegstoting van die wereld meer realisties en sodoend waarskynliker voor te stel, en dis moontlik dat hierdie beeld by Perk
opgekom het by die lees van „Le Désespoir". Ons is des te eerder geneig
om dit aan te neem, omdat daar weinig motivering in die ontwikkelingsgang
van die sieklus te vind is vir Perk se buitengewone veragting van die onder
maanse :dit wek die vermoede dat ook die gedagte van die „sielevoosheid en
onverstand" aan hierdie gedig van Lamartine ontleen is, want daarin word
o. a. die ondeug van die Godverlate mensdom beskrywe.
Wat die eintlike onderwerp betref is daar behalwe in die eerste reël,
•weinig van 'n „hemelvaart" te bespeur. Trouens die wegstoting van die aarde
vorm in werklikheid die grondgedagte van die sonnet. Tog doen dit in die
geheel weinig ter sake: aangesien hy reeds die aarde ontwyk het deur die
„hemelvaart", is die verdere verstoting tog oorbodig, so nie oortollig nie. Die
sonnet gee inderdaad die indruk van 'n op homself-staande komposiesie.
Miskien is die verklaring hiervan te vind in die feit dat dit spesiaal geskryf )
is om die kleinere „Sonnettenkrans: eene helle- en hemelvaart" te voltooi
1

*) Vgl. Dr. ]. te Winkel: „De Ontwikkelingsgang
Letterkunde," p. 1095.
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wat uitgelig is uit die sieklus by gebrek aan 'n uitgewer vir die „Mathilde" en
in „De Spectator" van 3 September 1881 gepubliseer is.
Dit kom ons waarskynlik voor dat Perk hier by afwesigheid van innerlike besieling gebruik gemaak het van 'n idee aan hom gesuggereer deur die
lees van „Le Désespoir" en dat hy die objektiewe beskrywing van Lamartine
verwerk het tot 'n subjektiewe met dieselfde grondidee aangepas aan sy eie
sielstoestand.
Ooreenstemming tussen dié twee digters se werk, egter, is nie alleen in
gedagte-inhoud aan te wys nie, maar ook in beskrywing, soos blyk uit die
volgende twee aanhalings:
Au sommet de cesmonts couronnés de bois serubes
Le Crépascule encor jette un dernier rayon;
Et Ie char vaporeux de la reine des ombres
Monk, et blanchit déja les bords de l'horizon.
Cependant, s'élancant de la flèche gothique,
Un sou religieux se repaud dans les airs:
Le voyageur s'arrête, et Ia chloche rustique
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts." )
(L'Isoloment: Premières Meditations.)
1

In dieselfde gees word dieselfde toneel beskrywe in Perk se „Dorpsvesper":
„Heen is de dag — de nacht nog niet geboren,
En langs de bergen wademt avond-dauw, —
De vogel laat een laatst geneurie hooren,
In roerlooze aandacht luistert de landouw:
De zwerver daalt, in zielsgepeins verloren,
In 't dal en naar 't gehucht van wit en grauw;
Daar klinken vrome toonen uit den toren, —
En wierook en gezang golft uit den poort

"

*) Op die kruin van die berge bekroon met sombre bosse
Val in die aandskemering nog 'n laaste straal;
En die wasige kar van die koningin van die skaduwees
Verrys, en verlig reeds die rante van die horison;
Terwyl, opskietend uit die toring
'n Vrome klank hom versprei in die lug:
Die wandelaar bly staan, en die landelike klok
Meng heilige tone met die laaste geruise van die dag.

Die ooreenstemming tussen dié twee sitate verwek nog meer as die
vorige die indruk dat Perk hier 'n toneel beskrywe wat nie deur homself waargeneem is nie, maar wat hy by die lees van Lamartine se plasties- lieriese voorstelling daarvan in sy gees opgeneem het as 'n persoonlik-waargenome beeld,
dit in sy verbeelding deurleef en daarna vertolk het; en Perk sou daarom
geensins minder kunstenaar gewees het nie. Dis van weinig belang
of 'n digter deur sy eie waarneming van die werklike lewe dan
wel deur dié van ander skrywers geïnspireer word. ) En Lamartine se liriek
is so hartstogtelik en spontaan dat besieling tot kunsuiting by ander nie uitgesluit nie maar inteendeel waarskynlik is.
Nietemin kan dit nie met absolute finaliteit vasgestel word of Perk
inderdaad deur Lamartine beïnvloed is nie: die vasstelling van invloed van een
skrywer op 'n ander is te afhanklik van subjektiewe oordeel, maar meer nog
bly daar uit die aard van die saak altyd die moontlikheid bestaan dat dieselfde idee deur twee skrywers onafhanklik vanmekaar verwerk is, dat die
ooreenstemming wat ons hier tussen Perk en Lamartine gekonstateer het,
slegs 'n toevallige is. Maar selfs afgesien van daardie oorweging bied die
vergelyking van die lewe en werk van twee geestelik so nou-verwante digters
op homself 'n interessante studie aan. Die bedoeling met hierdie opstel was
dan ook nie so seer om oortuigings op te dring nie as om suggestief te werk
te gaan.
1

/. F.

MARAIS.

*) Vgl. die eerste gedigte van Albert Verwey en sy eie „bekentenis":
„Soms ken ik mijn schijn (d. i. „Erinnering van veel boeken") niet van eigen
klein". („Van de Liefde die Vriendschap heet," XVII).

Irma Stern.

D

IE invloed wat die kuns van primitiewe volke, met name dié van die
Afrikaanse Kafferstamme, op moderne Europese artieste uitgeoefen
het, het reeds so'n omvang aangeneem, dat daar nie net opstelle, maar
hele boeke oor geskryf word. 'n Dergelike beïnvloeding moet noodwendig
vreemde aspekte vertoon, so diepgaand is die verskille tussen die twee kunsuitinge. En nie altyd getuig die sug om die werk van Kafferkunstenaars na
te volg van gesonde verlangens by die moderne Europeane. Maar al te vaak
openbaar dit 'n onvermoë om met die ou beproefde middels nog iets oorspronkliks te sê.
By die kunstenares oor wie ons hier skrywe, staan die dinge anders.
Dit is nie 'n oor-versadiging, en bygevolg 'n onvermoë, wat haar dan dryf nie,
dit is die drang om te getuig van die eienaardige skoonheid van die swart
menseras wat haar, altyd deur gesiel en met onverdrote ywer laat arbeid. En só
wil sy getuig, dat sy haar eie voordrag afstem op die simfonie van kleur en lyn
van die Kafferkuns self.
'n Mens sou met 'n sekere reg van Irma Stern se werk kan sê: dit is
veredelde Kafferkuns, só veel het die karakter van haar kuns gemeen met die
van die inboorlinge. As 'n Europese egter, en as 'n leerling van Max Pechstein in die besonder, verwerk sy welbewus en beheers die naïewe kleurekoppelinge van wit en swart en roodbruin tot magtiger komposiesies, haar ryke
palet staan haar daarby ten dienste, die baie skakeringe van blou en geel en
groen wat die Kaffer selde of nooit kon aanwend nie.
Met haar kunstenaarstemperament hoef sy slegs die inboorlinge te sien in
hul natuurlike omgewing, in hul drag van eie vinding en kleur, om die tonaliteit van so'n geheel te besef. Iedere andere kunstenaar sal dieselfde groot
kontraswerkinge en afstemminge kan vind. Maar 'n eie stempel dra die werke
van Irma Stern deur die verbintenis van die kunstenaarsblik van 'n kuituurmens
met die primitiewe aanvoeling van lyne en kleure van die natuurmens.
Die
probleem is steeds: die nuwe kleure, die verfynde viesie só te Iaat saamstem met
die simpel ou opvatting, dat altwee mekaar deurdring en tog ook intak bly,
sodat die geskape werk in sy geheel verryk en veredel word deur altwee skeppende faktore. Daardie tweede element in haar kuns, die naiewe, primitiewe
aanvoeling, het die kunstenares van haar prille jeug af aan kon ontwikkel. Sy
is gebore te Schweizer-Reneke, waar sy haar jeug deurgebring het temidde
van die inboorlinge, en reeds vroeg het sy die drang gevoel om te teken. Haar

onderwerpe was plante en diere uit die land van die Kaffers. Die Boere-oorlog
het die familie vir 'n paar jare na Europa verjaag, maar in 1903 kom hulle
terug. Toe die wereld-oorlog in 1914 uitbreek, was hulle juis weer in Berlyn,
en noodgedwonge moes hulle bly tot in 1919. Daardie tweede lang verblyf
in Europa was 'n seën vir die jong kunstenares, omdat dit haar gebring het
tot die bewus-wording van die moontlikhede wat Afrika met sy oorspronklike
bevolking aanbied, en haar die weg gewys het tot die ontwikkeling van 'n eie
styl. Verskillende kunstenaars, soos Gari Melchers, Martin Brandenburg,
maar veral Max Pechstein, het haar geleer om te kyk na groot waardes, om te
werk met sterk selfstandige kleurevlakke, om te teken met fors, raak lyne.
Teruggekeer na haar geboorteland, gaan sy hard aan die werk. Telkens weer
voel sy die behoefte om die Kafferlewe in allerlei streke meer intiem te leer
ken, om só die kennis wat sy in haar jeug verwerf het te verdiep en veelsydig
te verryk. Dit was studiereise in die volste sin van die woord; haar dagboek
getuig op elke bladsy van die inspanning wat sy haar getroos het, met steeds
die éne doel voor oë: haar kuns, gewy aan die uitbeelding van die swart mense
se lewe. 'n Fragment uit hierdie dagboek staan afgedruk in die 51ste deeltjie
van die serie „Junge Kunst" (Klinkhardt en Biermann, Leipzig, 1927), wat
Max üsborn oor Irma Stern geskryf het. Sy verdien 'n plek in daardie serie;
haar tentoonstellings in Suid-Afrika sowel as in die buiteland het seer die
aandag getrek. Hierdie jaar het die kunstenares van haar werk geëksposeer
in Parys, Berlyn en Amsterdam, en by die oorvloed van produksie in Europa
het tog haar werk op nuut verdiende belangstelling gewek. Sy is getroud
met Dr. Prinz, die professor vir Duits aan die Uniwersiteit van Kaapstad, en
in hulle smaakvol ingerigte woning is haar ateljee 'n skatkamer vol sketse
en tekeninge in kryt en potlood, studies in waterverf, en talie van doeke in
olieverf. Veral die tekeninge is dikwels pragtig, raak van tiepering, seker van
karakter, swierig van lyn. Daarvan wil ons dan ook eers enkele eksemplare
bekyk en bewonder.
Vereers die „Pondo-knaap". Hierdie kop leen hom by uitstek tot die
uitbeelding van die tiepe. Al die dele van die gelaat, al die lyne, van die kake,
die voorkop, die neus, spreek onmiskenbaar van die ras; grof is dit as 'n mens
dit afsonderlik bekyk, maar die geheel getuig van iets fyns, wat gladnie dierlik
is nie, eerder dromerig peinsend, met 'n vleug van heimwee in die oë. Daardie
laaste lewensgevoel is nie oppervlakkig aan hom toegeskrywe deur 'n oorgevoelige moderne mens nie, daar is niks van die dweepsieke romantiese senti
ment vir alles wat maar in die natuurstaat verkeer nie, dit is net maar vlugtig
aangedui, nouliks voelbaar, maar dit behoort des te egter tot die wese van die
swart jongeling. Uiters sober is die hele tegniese uitvoering, met die geringste
middele word elke effek bereik, elke spoor van geraffineerdheid ontbreek; en

juts dit openbaar die volkome beheersing van die onderwerp,wat eers na tallose studies kan bereik word.
Veel navranter is die tekening van die meisie wat besig is om haar kop te
reinig. Sy is grof en houterig, maer-armoedig, haar hare is stug, die rustende
hand lyk na 'n klou. Een van die klein maar nie onbelangrike aardse sorge
hou haar aandag in beslag. Sy is nie 'n koninklike dier nie, maar in mekaar
.gedronge, haar liggaam verskuil agter die besige arm, soos 'n aap sy taak sou
verrig. Daar is hoegenaamd niks aan haar wat 'n romantiese natuur-digter
sou kan inspireer nie; maar tog ook in haar lewe die mens, 'n natuurmens.
Dit skyn of sy, in haar misère, maar tog verveeld, vol minagting neerkyk op
diè wereld, wat minder beteken as die ongedierte in haar hare. Die tegniek
is hier feller, die kunstaal bytender as in die vorige tekening; dit laat dink aan
die geniale sketse wat Steinlen gemaak het van die Paryse straattiepes.
So is daar talie van tekeninge wat ons sou wil reproduseer en bespreek,
as dit nie die ruimte van ons opstel sou verbreek nie. Om so te sê elke kant
van die inboorlinge-lewe het Irma Stern bekyk, bestudeer en op die papier
vasgelê. Sommige studies is besonder snel gemaak, en dit gee net materiaal
van klein, afsonderlike houdings en bewegings, wat dan verwerk kan word in
•die rustige werkplaas. Veral nuttig is daarby die moment-opnames van die
ritmiese dans- en loop-bewegings, dikwels nie meer as 'n oomblik van labiele
ewewig nie, wat die hele serie voorafgegane en nog volgende bewegings in
homself bevat en aan die toeskouer suggereer. Met waterverf is soms 'n kleur
aangedui, nie korrek op sy plek nie, maar wel op die korrekte plek in die geheue van wie dit later weer wil weet en gebruik. Almal getuig van onver•drote ywer, die eerste vereiste vir 'n groei en bloei ook op die gebied van die
kuns.
Ons gaan nou oor tot die skilderwerk, wat uit die aard van die saak—•
dat is hier: die materiaal — uitvoeriger, meer deurwerk is as die tekeninge.
In elke onderdeel verantwoord is die skildery van 1929: „Die Pondomeisie, wat haar kopdoek ombind." Sy staan daar in 'n harde wereld van
hitte, droë okergeel en Engels rood tril in die son, wat rondom die lyf, omhul
met 'n dubbele bedekking, beef en brand. Daar is g'n vreugde oor die sonskyn
in haar gelaat nie, slegs neerdrukkende vrees vir die vlammende bedreiging.
Die onbestemde vrees vir die son, wat die boompies op die heuwel verseng het,
laat ook haar arms bedagsaam maar vinnig beweeg by die werk. Dit alles
is beskrewe in helder, stoer taal, die penseelbehandeling hou die rouheid van
die arme vas, ons kyk oplettend na die dierlike huid, g'n sweem van valse
sentimentaliteit laat ons soek na eksotiese effekte nie.
Om te besef hoe edelaardig en eg hierdie aanskouing is, hoef 'n mens
net te dink aan die beroemde skildery van Rembrandt in die Haagse Mawits-

huis: „Die twee negers". Hier is die lig Europees, Hollands, al is dit ook nog
so misterieus, vergeleke met die harde droë lug van sommige streke en seisoene
in Afrika; Hollands ook vergeleke met die tropewaronte van die oerwoud.
Rembrandt se negers het hulle eie ligsfeer om hulle heen, wat van binne uit
uitstraal, en wat die essensie uitmaak van hulle vreemde bestaan in die Holland
van die sewentiende eeu. Hierdie lig is Rembrandt se skepping, daardie twee
liggame is ingelyf by die rye van honderde figure wat sy werke bewoon. Hoe
anders by Irma Stern. Haar figure, veral hierdie, is nie misterieus of deur 'n
vreemde lig omskyn nie, hulle stap voort in hulle eie natuur, en dié is, veral in
sommige dele van Afrika, droog en hard, sowel die lig as die skraal, armoedige
plantewêreld. 'n Figuur geplaas in so'n omgewing openbaar nog iets anders
as die weelde wat ons gewoon — of altans geneig — is om aan die lewe van
die natuurmens te verbind. Dit getuig van 'n harde stryd om die bestaan, van
lang togte deur 'n kaal wereld, waardeur die spiere gestaai is, die liggaam
gehard.
Besonder fyn van werking is die kop van die „Pondovrou in wit" (1929),
fors geskilder, beslis in die penseelvoering, bewus sober in die keus van die
kleure, maar hoe raak en teer van ekspressie en stemming. Die smal wange,
wat uitloop in die puntige kin, aksentueer die lippe se geslotenheid, die gepeins
oor iets wat die oë soëwe nog gesien het, daardie lang smal oë met die baie
wit.
Tog is die skilderwerk van Irma Stern soms moeiliker verstaanbaar as
die tekeninge, hoewel ook hier die kontoer dikwels hoofsaak is vir die komposiesie. Dit wil sê dat die kleure dan 'n ondergeskikte rol speel, saamhelp
om die tekening te ondersteun, al wil dit nie sê dat hulle opsigself nie suiwer
sou wees nie. Maar die kleure, en die manier waarop dit op die doek gebring
is veral, het dikwels nie dié plastiese waarde wat 'n mens van 'n skilder verwag nie. Sommige stukke laat 'n mens dink aan gobelins, tapytskilderinge,
wat immers ook in eerste instansie vlakversierings is, en dus ook in die tegniek
opsetlik vlakker gehou word en minder plasties-uitbeeldend. Hierdie bedoeling
moet ons in die oog hou as ons daardie klas skilderstukke van Irma Stern
bekyk, en dit verbied ons om op hulle dieselfde toets te pas as wat by andersgerigte werk billik is.
Op die volgende afgebeelde skildery, „Die Trekkende Vrou", stap sy voort
deur Pondoland, haar opgerolde mat dra sy op haar kop, wat 'n weinig na
die toeskouer gedraai is.
Hier is alles ryp, gedempte kleure, die rooibruin
van die huid, die okergeel en groen van die klere en die landskap. Die laaste
is soos so vaak 'n suggestie van stemming rondom die figuur. Détails is vermy, slegs die drie hutte op die glooiing dui aan dat daar mense woon in die
uitgestrekte golwende land; g'n boom of dier is te sien nie, g'n voel in die lug,

die eensaamheid rondom die swyende vrou laat ons voel dat niemand weet
waarheen sy gaan nie, syself weet dit wellig nie.
Berusting ook in hierdie
wese, nie 'n fier berusting nie, dog 'n swaarmoedige kalmte en gelatenheid in
haar lot. Piktureel is die stuk van 'n hoë skoonheid, só seker is dit gekompeneer, só fyngevoelig is die dele afgestem, só suiwer van voordrag is die manier
waarop die sentiment is uitgedruk. Die tegniek wat hier, gewoon as ons is aan
meer realistiese kuns, miskien nog nie voldoende gewaardeer word nie, pas by
die onderwerp soos 'n vanselfsprekendheid, 'n bewys hoe die kunstenares haar
eie voordrag gevind het, in harmonie met haar onderwerpe.
Die laaste geld in dieselfde mate van die volgende twee groot doeke:
die „Pondomeisie tussen slingerplante" en die „Konsert". Hier kom ons in 'n
heeltemal nuwe stemming, die tropiese plantegroei roep dit onmiddellik op.
Daar heers 'n swoel, swaar atmosfeer in die eerste stuk, die groen en die ligter
stamme is versadig van die vogtige warmte, in 'n swierige weelde slinger die
gewasse hulle takke deurmekaar, en daartussen rus die meisie met haar arms
op 'n dun stam. Ook haar lede is weelderig soos die plantegroei. Al die lyne
is bevallig-rond, die borste, die vol arme, die hande. Sy rus daar soos 'n ryp
vrug, bewegingloos, tussen die gebladerte, sy gaan op in die natuur, die
warmte, die kleureprag. Wat 'n verskil met die meisie wat haar kopdoek ombind! En tog: by altwee iets gemeenskapliks: die opgaan van die sielelewe
in die skepping, die wegsink van die persoonlikheid in die Nirwana van die
oneindige natuur.
In die „Konsert" heers dieselfde lewensgevoel. Hier is wel aksie, al is
dit ingetoë, van die twee meisies wat speel, ook aandag wat spreek uit houding
en gelaat van die twee ander. Hoe fraai het die kunstenares haar komposiesie
afgeweeg, sodat die groepering en ook elke afsonderlike houding dienstjaar bly
aan die werking van die sagte musiek. Die speel en die luister is alles één, dit
is die siel van die Natuur wat haar eie stem beluister. Hierdie stuk lei ons na
die hart van donker Afrika, ons voel die klop daarvan in die skugter ritme van
die musiektone, die ryp kleure, die sag gewelfde lyne.
Ons bespreek hier nie die Iandskappe en stillewens nie, hoewel dit die
moeite werd sou wees, omdat ons die mees karaktervolle, die mees tiepiese na
vore wil bring, tewens dié werk wat waarskynlik ook in die toekoms die liefde
en werkkrag van die kunstenares sal opeis, en van blywende waarde gaan wees.

*

*

*

„La nature, vue a travers d'un tempérament", sou 'n mens met veel reg
kan sê van Irma Stern se werk. Haar inboorlinge sweef met hul blik in die
verte, hulle voorvoel die bedreiging van hulle natuurstaat, hul wese is nie meer
ongerep nie, nie langer gaan hulle argeloos hul gang nie, hulle weet daar

bestaan 'n boom der kennis van goed en kwaad. Dit is dikwels nie meer as
'n vae twyfel, 'n hang tussen hoop en vrees, die hoop op al die moois wat be
hoort by die lewe van die witman, die vrees om te verloor wat vanouds hulle
eie besit is. Die skilderes sien hierdie lewensstaat en beeld dit uit; nie net
donker liggame in sierlike beweging temidde van 'n magtige natuur nie; maar
voor alles ook die siel wat hom slegs skugter vertoon aan die blanke.
Sy
getuig van die kriesis in die bestaan van die donker mense, en sy laat besef
wat dit beteken vir die blanke om daardie vreemde lewe te lei in bane wat heilsaam kan wees vir altwee rasse.
A. C. BOUMAN.

Nuwe Boeke,

Alle nuwe boeke deur die Redaksie, Bus 1266, Pretoria, ontvang,
word hier aangekondig. 'n Latere bespreking van die aangekondigde
boeke is nie uitgesluit nie.
Bauling, F. E., BA., „Maskew Miller se Nuwe Geskiedenis en Burgerkunde vir Standerd VI. Maskew Miller, Beperk, Kaapstad.
du Preez, J. D. G., „Behandeling van Pernicieuse Anaemie met Poeder van Gedroogde
Varkensmagen. N. V. Swets en Zeitlinger, Amsterdam.
Grosskopff, O. G. P., „Toetsvrae oor Matriek—Duits". Maskew Miller, Beperk, Kaapstad.
Heyting, August, „Karei en Elegast of De Koning- en de Dief". Tragie-komedie in
vyf bedryven. N. V. Electrische Drukkerij „Luctor et Emergo", Den Haag.
Leyds, W. J., Tweede Versameling. Correspondentie 1899—1902. Deel I—III. (Als
Manuscript Gedrukt.) s'Gravenshage, 1930. N. V. Geuze en Co.'s Drukkerij,
Dordrecht.
Marèe, A., Juta se Kinderbiblioteek. Derde Reeks. (Ouderdom 12 tot 15.)
No. 1:—Die Spook van Sluimerhoek. Prys 1/-.
No. 2:—Die Spook-Bruidegom. Prys 8d.
No. 3:—Rip van Winkel. Prys 8d.
Juta en Kie. Beperk, Kaapstad en Johannesburg.
Jenner, A., Juta se Nuwe Geskiedenisboeke vir Primêre Skole. Standerd IV. Standerd V. Standerd VI. Geïllustreer.) Vertaal deur Anna Malan, M.A. Juta
en Kie., Beperk, Kaapstad en Johannesburg.
Olwagen, J. D., Juta se Kinderbiblioteek. Twede Reeks. (Ouderdom 8 tot 11.)
No. 1:—Kinders van die Kalahari, ens.
No. 2:—Die Sirkus, ens.
No. 3:—Die Stompstertesel, ens.
No. 4:—Reitsie Ja — Tante, ens.
Prys 9d. elk.
Juta en Kie., Beperk, Kaapstad en Johannesburg.
Saalborn, Arn., Poëzie en Proza uit het werk van C. S. Adama van Scheltema.
en J. Brusse's Uitgewersmaatskappy, N.V., Rotterdam.
Simons, L., Tot Afscheid. (Boeken en Hun Betekenis.)
Goedkope Lectuur, Amsterdam.

W. L.

Maatskappy voor Goede en

Uitgaaf van DE ERVEN F. BOHN te Haarlem

VolksUniversiteits-Bibliotheek
Prijs gebonden 4/- per nummer.
Verschenen September en October 1929:
43/44. Prof. Dr. G. HEIJMANS, Inleiding tot de speciale psychologic I/II.
45. Dr. H. C. RÜMKE, Inleiding in de karakterkunde.
46. Dr. J. D. BIERENS DE HAAN, De strijd tusschen idealisme en natura
lisme in de 19e eeuw.
47. Dr. F. W. A. KORFF, Levensproblemen bij Shakespeare.
Vroeger verschenen de volgende deeltjes:
1. P r o f . J . C. V A N E E R D E ,
Inleiding
tot de v o l k e n k u n d e v a n Ned.-Indië.
2. P r o f .
D r . J. J. S A L V E R D A
DE
G R A V E , Italië's letterkunde.
3. P r o f .
D r . F . J. J. B U Y T E N D I J K ,
P s y c h o l o g i e der dieren.
•Geill.
4. D r . G. H O L S T , E l e c t r . l i c h t b r o n n e n
en h a r e e i g e n s c h a p p e n . Geill.
5. D r . E . B . K I E L S T R A , D e v e s t i g i n g v a n h e t Nederlandsch g e z a g in den
Indischen Archipel.
6. P r o f . M . J . V A N K A N , I n l e i d i n g t o t
d e r e c h t s w e t e n s c h a p , 3e d r u k .
7. D r . K . H . E . D E J O N G D e m a g i e b i j
de Grieken en R o m e i n e n .
8. P r o f . A . J . P . V A N D E N B R O E K , D e
ontwikkelingsgeschiedenis
van den
mensch.
Geill.
9. D r .
J
D. B I E R E N S
DE
HAAN,
Hoofdfiguren der geschiedenis
van
het wijsgeerig
denken.
(Tijdperk
v a n Cartesius tot K a n t . ) 2e druk.
1 0 . P r o f . D r . D . C. H E S S E L I N G ,
Ge
s c h i e d , d. N i e u w - G r i e k s c h e
letterk.
11. P r o f . D r . T. J. D E B O E R , W i j s b e 
geerte van den Islam.
12. P r o f . D r . J. D . v .d. W A A L S Jr., O v e r
de wereldaether.
Geill., 2e druk.
13. J U S T H A V E L A A R , H e t S o c i a a l c o n 
f l i c t i. d. b e e l d e n d e k u n s t . G e i l l .
1 4 . P r o f . D r . T H . J. S T O M P S , D e s t o f f e 
lijke basis der erfelijkheid bij p l a n 
ten en dieren.
Geill.
15. D r . J. L. P A L A C H E , I n l e i d i n g i n d e n
talmoed.
16. H E R M A N W O L F , I d e e ë n e n p r o b l e 
m e n in Goethe's , Faust".
17. D r . H . J. F . W . B R U G M A N S , P s y 
chol, m e t h o d e n en b e g r i p p e n . Geill.
18. P r o f . D r . K . H . R O E S S I N G H ,
Het
m o d e r n i s m e in Nederland.
19. D r . I S . V A N D I J K , S o c r a t e s .
2 0 . P r o f . D r . R . C. B O E R ,
Noorwegens
l e t t e r k u n d e in de 19e e e u w .
2 1 . P r o f . J. D . V A N D E R W A A L S J r . ,
De relativiteitstheorie.
Geill.
22. Prof. D r . P H . K O H N S T A M M , B i j b e l
en jeugd.

23. P r o f . D r . N . J. K R O M ,
Het
oude
J a v a en zijn kunst.
Geill.
24. D r . E M M A S L U I T E R , D e m e n s c h e lijke voeding.
Geill.
25. D r .
H.
BOLKESTEIN,
Het
econ.
leven in Griekenland's bloeitijd.
2 6 . P r o f . D r . G. V A N D E R L E E U W , I n l .
tot de godsdienstgeschiedenis.
2 7 . P r o f . D r . G. V A N R I J N B E R K , P h y siologische brieven.
I.
28. P r o f . D r . A . A . N i j l a n d D e b o u w v a n
het heelal.
Geill.
29. P r o f . S. K O E N E N , I n l e i d i n g t o t d e
landhuishoudkunde.
30. P r o f . D . G. S T I B B E , I n l e i d i n g t o t d e
kennis der bestuursinstellingen
in
vreemde koloniën.
3 1 . D r . G. V A N H O O R N , D e K r e t i s c h e
kunst.
Geill.
3 2 . J . S. B A R T S T R A , G e s c h i e d e n i s v a n
het moderne imperialisme;
tijdvak
1880 t o t pl. m. 1906.
3 3 . P r o f . D r . G. V A N R I J N B E R K , P h y s i o l o g i s c h e b r i e v e n . II.
34. D r . J . F . M . S T E R C K ,
Leven
van
Joost van den Vondel.
3 5 . D r . D. F . D E B E A U F O R T , Z o ö g e o graphie van den Indischen Archipel.
Geill.
36. P r o f . D r . H . J. P O S , I n l e i d i n g t o t d e
taalwetenschap.
3 7 . P r o f . D r . G. V A N R I J N B E R K , P h y siologische brieven.
III.
38. P r o f . M r . I. B . C O H E N , I n l e i d i n g t o t
het agrarisch recht.
39. P r o f . D r . G. v a n d e r L e e u w , G o d e n
en m e n s c h e n in Hellas.
40. P r o f .
Dr. H. B R U G M A N S
Schets
eener
beschavingsgeschiedenis
van
Nederland.
4 1 . P r o f . G. G O N G G R I J P , S c h e t s e e n e r
economische geschiedenis van Ned.
Indië.
42. P . O O S T E R L E E ,
Geschiedenis van
het christelijk onderwijs.

Alex Pine en Seuns (Afrika]
Beperk.
26-28 Kruisstraat, Johannesburg.
Posbus 5294.
Telegramme: "Paper"

Ook: 42, St. George's-Straat, DURBAN.
3, Strandstraat, PORT ELIZABETH.
FABRIKANTE VAN DIE WELBEKENDE

CHARLES-MARTIN-PAPIER
vir Handelsgebruik.
Stipuleer CHARLES MARTIN of W. T. & Ko.,
3009 Papier vir u skryfbehoeftes, ens., of
CHARLES MARTIN LEDGER
CONQUEROR LEDGER
VICTOR LEDGER of
STANDARD LEDGER PAPIER
vir u Boeke.
U drukker sal bly wees om Papier van die Standaard Kwaliteit te verskaf.
• ONS LEWER ALLEEN AAN HANDELAARS.
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Nederlandse Brand Assuransie-Maatskappy
„De Salamander" van Amsterdam.
Ons Polisse dek ook enige skade deur Weerlig,
onverskillig of daar brand deur ontstaan of nie. — Vra om kwotasie.

TAYLOR & GEERLING,
P.K. Bus 738.

Hoof-Agente vir die Unie van S.A.
PRETORIA. — 29 KERKPLEIN.

Foon 721.

Transvaalse Uniwersiteitskollege
PRETORIA.
Studente word voorberei vir al die eksamens van die Uniwersiteit van
Suid-Afrika in die fakulteite van Lettere, Eksakte Wetenskappe, God
geleerdheid, Regsgeleerdheid, Handel en Publieke Diens, Landbou, Veeartsenykunde en Musiek.
Ook vir professionele sertifikate vir Onderwysers (H.O.D.)
Landmeters, Staatsdiensamptenare, Rekenmeesters,
Musiekonderwysers, Bankiers en Prokureurs.
Vanjaar is kursusse ingestel in verband met die pasgestigte

,

T.U.K. KINDERLEIDING KLINIEK;
en vir die Diplomas in

ARGITEKTUUR, KWANTITEITSOPNAME en
HUISHOUKUNDE.
Verdere informasie kan verkry word van
Die Registrateur.

Helpmekaar

Kollege.

Goeie vooruitsigte vir gegradueerdes !
Skryf nou in by ons vir een van die volgende :—

M.
JW.

a
/ \ .
E/ D.

Geskiedenis

I
!

j

Filosofie
Opvoedkunde

I

Ander kursusse en inligtings op aanvraag.
'
GEBRUIK HIERDIE KOEPON.
Aan die Algemene Bestuurder, Helpmekaar Kollege,
Posbus 3512, JOHANNESBURG.
Stuur my asseblief, sonder enige verpligtinge van my kant, volle besonderhede van U kursusse vir Onderwyserssertifikate, B.A., M.A., B.Com., B.Econ.,
LL.B., Sekretariële Eksamens, Rekenmeesterseksamens, Publieke Administrasie,
Naturellereg en Administrasie, Wetssertifikaatseksamens, Siviele Diens Laer en
Hoer Wetseksamens, Matrikulasie, Afrikaans vir Beginners, (onderstreep die I
kursus waarin U belangstel) tesame met besonderhede van U tabel van fooie en |
vorm van Inskrywing en Ooreenkoms.
j
e

Naam (in drukletters)

|

UN1WERSITEITS
KORRESPONDENSIE-KURSUSSE
PRETORIA.

Die UNIWERSITEITS KORRESPONDENSIE-KURSUSSE is die grootste en die
bes gevestigde inrigting van sy soort in Suid-Afrika en het reeds duisende van
studente gehelp om in hulle eksamens te slaag. Ons bied aan, teen 'n baie
redelike vergoeding, onderwys deur erkende deskundiges in meer as 200 ver
skillende kursusse b.v.:
Junior Sertifikaat, Matrikulasie (Kaap), B.A., B.Com. en B. Econ., M.A., M.Econ,
en M.Educ, Alle Wetseksamens, insl. LL.B., Joernalistiek, Skrywe van kort ver
hale, Onderwysers (Professioneel en Akademies), Kuns, Bantoe-Studies.
Skryf aan die Waarnemende Prinsipaal:—

A. C. J. ELWORTHY, MA. (Oxon)
vir verdere inligting.
Prospektus en getuigskrifte sal op versoek gestuur word.

P.K. Bus 640.

PRETORIA.

DIE KUNSSKOOL TE PRETORIA,
IN DIE NUWE TEGNIESE KOLLEGE.
ONDER LEIDING VAN MNR. P. A. HENDRIKS.

Gee onderrig in die vrye en toegepaste kunste.
Opleiding
vir die sertifikate vir kunsonderwys van die Unie-Departe
ment van Onderwys.
Klasse in teken en skilder.
Model
klasse vir portret en figuur. Grafiese kunste (houtsny, ets,
ens.), ontwerp, leerbewerking, batik. Beeldhou in verskil
lende materiale. Boetseer. Onderwys na individuele aanleg
van die studente.

DOEN AANSOEK OM INLIGTINGE.

Fooie per kwartaal: £3 vir volle kursus— £2.6.0 vir 6 uur per week£1.3.0 vir 3 uur per week.

PRAGTIGE KLEURAFDRUKKE VAN ORIGINELE SKILDER YE

E. SCHWEICKERDT, Kunshandelaar, 281 Kerk-St., Pretoria.

Suidelike Lewens Assosiasie
(Southern Life Association of Africa.)

SUIWER AFRIKAANS.

HEELTEMAL ONDERLING.

As ons die Premies en die Bonus-uitkering van 69 van die vernaamste AssuransieMaatskappye bestudeer, dan is ons bonus gelyk aan £2.17.1 per jaar per £100.

Vraag om ons gesamentlike Versekering vir man en vrou,
betaalbaar by die dood van die eerssterwende.

Ons Onderwys-polisse is die beste
vir die Opvoeding van U kind.
Fondse £5.500.000, alles in Suid-Afrika belê.
Skryf vir volle besonderhede aan
J. J. VAN GINKEL, Bestuurder.
Suidelike Levrens-Gebou.
Bus 248. — PRETORIA.

DIE NUWE BRANDWAG.
'••~o.-.o.-.o-o.-.o.-.a-o-o-.o.-.~f

CHRISTENDOM EN
LITERATUR
DEEL 10.

I
I

Nasionale Akademie
vir Musiek.
STELLENBOSCH.

Christelijk
Letterkundige Studien.
DEEL 5.
Verzameld door
M. J. Leendertse en Dr. C. Tazelaar.
Gebonden 8/-.
Inhoud 4 studies, t.w.: Jac. van Looy,
door W. Kramer; M. J. Brusse, door
H. J. Heijnes; Augusta de Wit, door
Dr. C. Tazelaar en Herman Robbers,
door Hendrika Kuyper-Van Oordt.
Op aanvrage zenden wij U gaarne het
volledig prospectus van de serie.
Ook Uw boekverkooper zorgt
hier gaarne voor.
U. M. HOLLAND,

Dr.

I
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Prinsipaal:
PIETER F. SWANEPOEL,
M.A. Ph. D. (Musiek).
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Vir LISENSIAAT
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SANG EN
TEORIE.

Op die modernste Europese
Metodes.
: Skitterende uitslae. :
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Die Taalstryd in die Transvaalse Onderwys
voor 1900.

D

IE tradisionele opsomming van die oorsake van die Groot Trek sou
allig die gevolgtrekking regverdig dat daar in die vroeë dae, in alle
geval in die Oor-Vaalse, geen taalkwessie was nie.
Hierdie stelling
mag geldig wees vir die eerste tien — miskien twintig — jaar van die daadwerklike nedersetting in Transvaal, maar gedurende die daaropvolgende tydperk — 1860—1900 — was die teendeel die geval.
Met die anneksasie van Natal in 1843 het Engels in hierdie kolonie sterk
op die voorgrond gekom, terwyl dieselfde gebeurtenis die invoering daar
van in die Transgariep en in Transvaal 'n oomblik vertraag het. Nadat egter
in 1848 die Oranjerivier Soewereiniteit geproklameer is, was die weg vir die
Engelse taal ook hier gebaan. Dit het hier al gou soveel invloed gekry op
onderwysgebied dat Prof. Lauts, wat in Holland gedurig in die weer was om in
die geestelike en opvoedkundige belange van die trekkers te voorsien, 'n paar
jaar later uit die Soewereiniteit geadviseer is, om vereers geen onderwysers
meer te stuur nie, aangesien die persone wat hy kon lewer te sleg op die hoogte
was met Engels om hier bruikbaar te wees.
Die Trekkers se handel moes nou byna uitsluitend met Engeland gedryf word, want die poging van handelskonneksies, via Delagoabaai, met
Nederland aan te knoop, het op 'n groot mislukking uitgeloop, gedeeltelik
te wyte aan die uitgestrektheid van die tsetsegebied wat tussen die Trekkers
en die Baai was, en gedeeltelik aan die onsekerheid van die diens. Hierdie
faktor sou gou sy invloed begin uitoefen.
In die eerste onderwyswetgewing van 1853, word Engels nie genoem
nie. Dit was destyds nog so vanselfsprekend dat daar maar net een moontlikheid was, dat die naam Nederlands nie eens voorkom nie. Selfs in die

reglement van 1859, wat vollediger was as sy voorganger, word geen taal
genoem nie. In die samelewing had Engels egter al baie vordering gemaak
en in 1860 stuur die Engelssprekende inwoners van Potchefstroom 'n
memorie aan die Regering waarin hulle toestemming vra om in Engels kerkdienste te hou en om 'n predikant te beroep.
Die vooroordeel wat daar vroeër miskien teen Engels as taal mag bestaan het, is al gou verdwyn en die opvatting dat een van die vernaamste
vereistes van 'n goeie opvoeding deeglike onderwys in Engels was, het reeds
toe al posgevat en sou gou gevolg word deur die idee, wat later baie diep
gewortel het, dat die moedertaal vanself kom en dat Engels op skool geleer
moet word. Dit verwonder ons dus nie dat daar gou aanvraag vir Engels
o p die Goewermentskool begin kom het nie. Aan hierdie eis is soveel moontlik tegemoet gekom. Die Skoolkommissie van Potchefstroom het, sodra die
wanorde, deur die periode van burgeroorlog veroorsaak, verby was, sterke
pogings aangewend om 'n geskikte onderwyser vir Engels te kry en in hulle
verslag oor 1865 rapporteer hulle:—
„dat weldra een onderwijzer aan de school zou worden toegevoegd,
om doelmatig onderwijs in de Engelsche taal te geven en dat daardoor aan eene groote behoefte voor deze gemeente zal worden
voorzien."
Die kommissie het uit die volgende personeel bestaan:—Ds. D. v. d.
Hoff (Voorsitter), A. F. Schubart (Sekretaris), W. J. Otto, P. F. Pretorius,
D. F. J. Steyn, D. P. Taljaard, J. P. Kleyn, A. M. Goetz en C. J. Olivier. Die
Engelse element was hierop dus nie verteenwoordig nie.
Hierdie invoering van Engels was nie in ooreenstemming met die gees
van die Reglement van '59 nie en dit verwonder ons dus nie dat toe in 1866
'n nuwe onderwyswet in werking gestel is, daar ruimskoots tegemoet gekom is
aan die algemene eis vir Engels. Art 3 lui:—
Er zal zoveel mogelijk gezorgd worden, dat op de Gouvernementsschool, behalve de Hollandsche ook de Engelsche taal onderwezen
worde.
Art 5 bepaal dat onderwysers „die ook tevens de Engelsche taal
leeren" 'n spesiale toelaag sal ontvang. Maar die wet gaan nog verder, want
art. 9 van reglement A, wat die pligte van die „Algemeene Schoolcommissie"
vaslê, lui:—
Zij zal bij het aanstellen van onderwijzers of by het verleenen van
den rang van onderwijzer (ons kursiveer) den voorkeur geven aan
diegenen die zoowel in de Hollandsche als in de Engelsche taal
ervaren zijn, opdat de jeugd alhier in de gelegenheid gesteld worde,
ook de laatstgenoemde te kunnen aanleeren.

Die uitdrukking „het verleenen van den rang van onderwijzer" is in
•ons hedendaagse terminologie „die toekenning van 'n onderwyssertifikaat".
Ons kon nie vasstel of, en hoe, die laaste instruksie uitgevoer is nie. Dis
•egter 'n eienaardige geval wat tewens duidelik laat sien dat Engels in hierdie dae 'n baie bevoorregte plek ingeneem en om so te sê die twede landstaal geword het.
Blykbaar het die Algemene Skoolkommissie gou ingesien dat hulle
met hierdie verreikende bepalings oordryf het, want
reeds die volgende
jaar was hulle met 'n nuwe konsepwet gereed, wat die wet van '66 moes
vervang. Hoewel daar nie baie ingrypende veranderings is nie word egter
bogenoemde art. 3 so verander dat dit — op papier in alle geval — Engels
weer in sy normale posiesie terugbring. Die voorgestelde verandering lui
as volg:
Zij heeft het regt zoodanige voorzieningen te maken, waar door
het aanstellen van een onderwijzer in de Engelsche of andere talen
de belangen van het onderwijs kunnen worden bevorderd.
Dit sou Engels dus teruggebring het tot die posiesie van 'n bevoor;regte vreemde taal, nou was dit egter 'n twede landstaal. Die konsep het
•egter nooit wet geword nie. Deur finansiële en maatskaplike moeilikhede,
sowel as deur gebrek aan vertroue in die Algemene Skoolkommissie waarvan
die twee lede wat nog oor was — die derde lid, Ds. van Heyningen was na
die Vrystaat vertrek — 'n nie te voorbeeldige lewe gelei het nie, het die
Volksraad skynbaar alle belangstelling in onderwyssake verloor en die konsep
;nie verder behandel nie. Die wet van '66 het dus, sover moontük, in werking
gebly.
Onder hierdie wet het die onderwys snel ontwikkel, maar hoofsaaklik
die Engelse deel daarvan. Die doel van die wet was dat Hollandssprekende
kinders onderwys sou ontvang in Engels as taal en nie as medium nie. Daar
is egter nie die hand aan gehou nie. In baie gevalle het die skole ontwikkel
in skole met parallelklasse, die een groep met Engels medium en die ander
met Hollands. In Juni '66, net na die indienstreding van die Engelse ondervvyser op Potchefstroom was die 62 kinders in die goewermentskool aldaar
.as volg verdeel:—22 alleen Engels medium; 20 alleen Hollands medium; 20
Hollands medium maar Engels as vak. 'n Paar jaar later het van die 65 kinders 50 uitsluitend deur medium van Engels onderwys ontvang. Op Pretoria
en Rustenburg het dit presies net so gegaan.
Die situasie sou egter nog ingewikkelder word. Die daling van die koers
en die feit dat die Republiek van Holland afhanklik was vir sy onderwyspersoneel het dit gedurig moeiliker gemaak om die pos van Hollandse onderwyser
in die snel toenemende aantal dorpskole te vul. Daarby het nog gekom dat
•die paar goeie onderwysers wat nog beskikbaar was deur beter poste in die

Publieke Diens weggelok is. Die Engelse
dieselfde moeilikhede ondervind nie. Daar
Kolonie beskikbaar en ook was die Engelse
meer aandag aan onderwys te bestee as hulle

afdelings van die skole het nie
was Engelse onderwysers in die
predikante in die geleentheid om
Hollandse kollegas.

'n Gevolg van hierdie skaarste aan onderwysers was dat in verskil
lende gevalle die Hollandse groep in die skool opgehou het om te bestaan,
terwyl die Engelse groep, vermeerder met die grootste gedeelte van die Hol
landse afdeling, bly voortbestaan het. So kom ons voor die eienaardige feit
te staan dat b.v. in 1871 die Regering van die Republiek in die Hoof stad.
Pretoria, en ook op Rustenburg, alleen onderwys deur medium van Engels
verskaf het. Hierdie ruime voorsiening in die onderwys in Engels was skynbaar nog nie genoeg vir 'n groot gedeelte van die dorpsbevolking nie, want
private Engelsmediumskole is orals opgerig en hulle het in leerlingetal nie
agtergestaan by die Goewermentskole nie; daarby was 'n groot persentasie van
hulle leerlinge Afrikaanssprekende kinders. Die rol van die goewermentskole
het onder hierdie mededinging sterk gedaal; op Potchefstroom b.v. van 10O
kinders in 1869 tot 23 in 1870. Deur die moeilikhede van die Regering het
die verwaarlosing van die landstaal steeds toegeneem.
Met die koms van President Burgers in 1872 het dit vir 'n oomblik
gelyk of sake weer reggeruk sou word. Vol entoesiasme het hy sy taak a a n 
vaar en hy het 'n menigte vooruitstrewende planne ontwerp. Deur sy b e towerende oorredingsvermoë en sy hipnotiese persoonlikheid het hy die Volks
raad eers meegesleep. Hy was nie 'n voorstander van verengelsing nie. In sy
godsdienstige opvattings was hy ultra-modern.
Die eerste het hom die teëwerking van die Engelsgesinde element verseker en die laatste die teëstand
van die eg Gereformeerde plattelandsbevolking.
Oor-en-weer het hier
die partye die werklike of vermeende tekortkomings van die President
geëksploiteer. Die mees laakbare middels is deur vooraanstaande persone
gebruik om die wettige gesag te ondermyn. Die onderwyswet van 1874,
wat ten onregte gebruik is om Burgers ten val te bring, het tengevolge vanhierdie ontreddering feitlik nooit in werking getree nie. Die nog geldende
wet van '66 is steeds meer oortree en private, uitsluitend Engelse, inrigtings
het verantwoordelik geword vir die onderwys. In 1876 was daar onder die
Goewermentstelsel:—4 Engelsmediumskole met 71 kinders, 3 Hollandsmediumskole met 50 kinders en 1 skool met 30 kinders waar beide tale onderwys
is. In die hele Republiek het dus net 80 kinders op die goewermentskole
Hollands geleer.
Onder hierdie landsomstandighede was dit maklik te voorsien dat
anneksasie die gevolg moes wees; die Engelsgesinde party en die Republi
keinse party het die saak ewe sterk in die rigting gestuur, en die gevolge het
nie uitgebly nie, want in 1877 het Shepstone die Transvaal geannekseer.

Vacy Lyle, Sir Theophilus se huisdokter, is al gou met die sorg vir die onderwys belas, en het 'n baie belangrike rapport in verband daarmee uitgebring.
Hy beveel aan dat goewermentskole alleen daar opgerig word, waar dit absoluut nodig is en dat alle ander skole wat aan seker vereistes voldoen subsiedie moet ontvang. Hy was baie verwonderd oor die algemene vraag vir
Engelse onderwys, en hy het dus wyselik aanbeveel dat die vasstelling van die
medium aan die skoolkommissies oorgelaat moes word. Na aanleiding van
die verslag is voorlopige regulasies in werking gestel en die onderwys het —
wat leerlingetal betref — goeie vordering gemaak, sodat daar begin 1879
nie minder as 838 kinders onder die Dept. geval het, terwyl daar in
1876 maar 151 was.
Ons mag veilig aanneem dat meer as 90% deur
medium van Engels onderwys ontvang het, want onderwys deur Hollands
medium is in baie gevalle gewoon afgeskaf. Die goewermentsonderwyser
van Utrecht b.v. skryf gedurende die anneksasie-periode dat hy alleen deur
medium Engels onderwys: ,,nobody here being interested in the Dutch
language".
Op politieke gebied was sake egter al weer Iewendig. Nadat die
vreugde oor Burgers se val verby was het die ingebore drang om vry te wees
weer nasionale eenheid uit gaos geskep. Die rondreis van die bevolking na
die monster-vergaderings wat deur die voormanne belê is, het die gereëlde
onderwys op die platteland gestrem, selfs ook in verskillende dorpe. Die Vryheidsoorlog het gevolg en 'n verenigde, selfbewuste nasie is gebore.
Die wette van voor die anneksasie is weer in werking gestel, dus ook
die onderwyswet van Burgers. Volgens hierdie wet kon Engels parallel met
Hollands gebruik word, maar was tog ondergeskik.
Omdat van Gorkom, die Superintendent van Onderwys onder Burgers
se regime, deur die Engelse bestuur min of meer gedwing was om sy ontslag te neem, moes die Driemanskap 'n nuwe aanstelling maak.
Hulle
keuse het geval op Ds. S. J. du Toit, destyds predikant op Paarl, 'n persoon
wat deur sy aktiewe belangstelling in die Kaapse onderwys, sowel as deur
sy openlike verdediging van die Republiek gedurende die anneksasieperiode,
die aangewese man gelyk het vir die pos. Na enige onderhandeling en op
sekere voorwaardes het hy die betrekking aangeneem. Een van die voorwaardes was dat die Regering die grondbeginsels van 'n deur hom op te
trekke onderwyswet sou goedkeur. Hieronder het o.a. geval die bepaling
dat die medium van Onderwys Hollands sou wees; vir Engels was daar geen
spesiale voorsiening gemaak nie.
Hierdie verandering ten opsigte van Engels is sonder kommentaar
aangeneem. Die pas ontwaakte nasionale selfbewussyn het tydelik die voorliefde vir Engels oorskadu, maar dit sou gou blyk dat 'n belangrike gedeelte
van die bevolking nog sterk verkleef was aan Engels. Op Pretoria was toe-

stande so dat die bewering destyds gemaak is dat as op die grootste skool
aldaar Hollands as hoof taal sou ingevoer word, van die 120 kinders net 10
sou terugkom.
Die Superintendent self het die artiekel in die wet wat die medium
vasstel skynbaar nie so letterlik bedoel nie, want in antwoord op 'n brief in
verband hiermee skryf hy: „Dit artiekel spreekt slechts een beginsel uit; maar
de Superintendent ziet geen bezwaar om zich in de toepassing daarvan met
de partijen te verstaan aangaande de meerdere of mindere uitvoerbaarheid."
Hy suggereer selfs dat dit beter is om onderwys in rekene deur medium
van Engels te gee. Al gou het dan ook aansoeke vir subsiedie begin inkom
van skole waar heeltemal geen Hollands, of net Hollands as taal, onderwys
word. Die Volksraad het egter meer op die letter van die wet gelet en die
versoeke negatief beantwoord. Hierdie interpretasie is nie lank volgehou nie
— in alle geval nie deur die Superintendent nie, want in 1883 het hy subsiedie toegeken aan die Wesleyaanse Skool op Pretoria waar Hollands alleen
as vak in die hoer standerds onderwys is. Dit was 'n begin van wat later 'n
sistematiese oortreding van die wet sou word. Met die opkoms van die
goudvelde is veral hier die wet baie ontduik.
In die daaglikse lewe en in
besigheid het Engels so toegeneem dat die Volksraad selfs op hierdie gebied
die gebruik van Hollands by wetgewing vasgelê het in Wet 10 van 1888.
Deur du Toit se veelsydige belangstelling kon hy uiteindelik nie meer
al sy tyd aan die onderwys bestee nie en gevolglik het hy in 1888 sy bedanking ingestuur. H. Stiemens het as waarnemende Superintendent opgetree totdat die nuwe Superintendent, N. Mansvelt, Professor in Nederlands aan
die Victoria Kollege, Stellenbosch, in 1891 die leiding oorgeneem het.
Nadat die Volksraad herhaaldelik sy misnoeë in verband met die gedurige verkragting van die mediumklousule uitgespreek het, is uiteindelik die
suggestie gemaak dat as die bewuste artiekel dan werklik onuitvoerbaar was,
die wet dan maar moes verander word in die gees wat die publieke opienie
aangegee het. As gevolg van hierdie suggesties het die Regering dan ook aan
die Superintendent opdrag gegee om 'n nuwe onderwyswet op te trek.
Mansvelt was egter van mening, dat by die opbouing van 'n selfbewuste nasie, die regte van die landstaal in geen geval mog prysgegee word
nie en hy was hom so bewus van die groot voorliefde vir Engels, dat hy
maatreëls geneem het om die invloed daarvan op die ontwikkeling van die
vereiste kennis van die landstaal teen te gaan.
Hy gee dus geen ag op die tegemoetkoming van Engels wat deur die
Raad beoog was nie en stel as vereiste in sy wet:—
„Alle onderwijs moet gegeven worden in de Hollandsche taal. Alleen
bij het onderwijs in vreemde talen is het den onderwijzer geoorloofd zich van de taal te bedienen welke hij onderwijst."

Verder word bepaal dat „desvereischt" in St. III. drie uur per week
gebruik mag word vir onderwys in 'n vreemde taal en in St. IV, V en VI vier
uur per week. Hoewel daar heftig teen hierdie artiekels geprotesteer is in die
Raad is dit tog in die vorm aangeneem. Hollands was dus offisiëel in sy
regmatige posiesie herstel en Engete was teruggebring tot die rang van
vreemde taal, nie eens bevoorreg soos in die konsepwet van 1867 of in die
Burgerswet nie. Vir kinders van Engelssprekende ouers is in 'n afsonderlike Raadsbesluit voorsiening gemaak.
Dis duidelik — uit 'n psigologiese oogpunt beskou — dat die toepassing van hierdie beginsels, hoe gesond en ideaal hulle ook was, groot ontevredenheid sou verwek. Dadelik het versoeke om meer Engels dan ook
begin inkom en ouers het begin om hulle kinders na Engelsmediumskole te
stuur.
In sy rapport oor 1892 moet Mansvelt melding maak dat die rol gedurende die jaar van 9,537 gedaal het tot 7,035. Hy het die oorsaak tereg aan
die toepassing van die mediumklousule toegeskryf en hy sê in verband hiermee:—
„Sinds verleden jaar is nu die wet toegepast en is er eene sterke
reaktie ontstaan want de menschen willen zich niet laten dwingen
en er is een soort bitterheid ontstaan waarvan het gevolg is geweest,
dat de ouders hunne kinderen hebben weggenomen en naar andere
scholen gezonden waar ze misschien geheel en al verstoken blijven
van het onderwijs in de landstaal.
Spreker moest erkennen
dat er onder de tegenwoordige toestand niet meer gevaar bestaat
dat vele landskinderen zullen opgroeien, niet alleen buiten kennis
van de landstaal, maar dat ze in een verkeerde geest zullen worden
opgevoed."
Ons sien dus dat die eis vir meer Engels sterk ondersteun is. Selfs
in die onderwyswêreld was daar sterke partygangers. Mansvelt en sy landgenote was sterk verdedigers van die historiese regte van die Hollandse taal,
terwyl die Afrikaners byna sonder uitsondering die eis vir meer Engels onderskryf het. Dit was nie lank nie of Mansvelt was verplig om die teëparty
•tegemoet te kom en hy het toegestaan om in St. II al 'n aanvang te maak met
Engels op 'n „practische wijze".
Hierdie tegemoetkoming het maar min bevrediging gegee. Die publiek
-en die pers het aangehou met agiteer. Land en Volk raai ten sterkste
wysiging van die taalklousule aan voor dit te laat is en sê aan Mansvelt: „Men
loope tog niet als een dwaas met zijn kop tegen de muur".
Die jaarverslag
oor 1893 wys daarop dat toestande nog steeds ongunstiger word en die rol het
nou gedaal van 7035 tot 5909.
By die behandeling in die Volksraad van die memories wat meer
Engels vra is lank oor die saak gedebatteer, maar uiteindelik is besluit om

die wet te handhaaf. Die stemming was 13—9. Dus in hierdie liggaam
het die party wat meer Engels verlang al baie sterk begin word.
Mansvelt
het hom nog ewe vasberade teen enige verdere tegemoetkoming bly verset.
Vir hom was taal en volk een, die Hollandse taal was vir hom „het bolwerk
onzer onafhanklikheid". As die taal deur Engels sou verdring word dan sou
dit die ondergang beteken van die Transvaalse Afrikanerdom. Hy deel dan
ook in 1898 met blydskap mee dat uit die 11,620 kinders net 2326 onderwys
in Engels ontvang en hy verwelkom dit as 'n teken dat die onnasionale denkwyse sterk begin af te neem. Sy konklusies is egter nie juis nie want in
daardie jaar was 56.7% van die totaal leerlinge in St. I en 24.4% in St. II,
wat dus 18.9% gee in Sts. Ill, IV, V en VI, d.i. 2196. Die berekening klop
nie heeltemal nie omdat in 'n paar skole op die goudvelde vir Engelse kinders
ook in St. I en II Engels onderwys is, maar dit laat tog duidelik sien dat
byna iedere kind wat Engelse onderwys volgens wet mog ontvang daarvan
gebruik gemaak het — daar was natuurlik 'n hele paar onderwysers wat nie
Engels kon onderwys nie en in daardie gevalle is daar gewoonlik in die hoer
standerds geen onderwys in Engels gegee nie.
Gedurende dieselfde jaar is memories met 3872 handtekeninge, wat
meer tyd vir Engels vra, by die V.R. ingedien en na aanleiding daarvan is
besluit dat aangesien die werktyd van onderwysers nie tot 5 uur
per dag beperk was nie, kommissies wat dit verlang 'n uur per dag langer
mog laat skoolhou en die ekstra tyd aan Engels mog gee. Hierdie besluit
was nie in ooreenstemming met die politiek van die Departement van Onder
wys nie, en dis miskien die rede dat dit nie van Departementsweë aangemoedig
is nie. Tog was dit 'n prosedure wat al in gebruik was, nie so seer deur die
bevel van die Kommissie nie, as wel deur die strewe van onderwysers om
aan die wense van ouers te voldoen om sodoende te voorkom dat kinders uit
skool geneem en na Engelsmediumskole gestuur word.
Geo. M. Hofmeyr
skryf in September 1898:—
„Vinden we niet dat op vele plaatsen de onderwijzers, behalve de
door de wet vastgestelde schooluren, een half uur ekstra per dag
onderwijs geven en wel in de Engelsche taal."
Die stryd voor of teen meer Engels op die skool het egter gaandeweg
ontwikkel in 'n stryd tussen die Hollandse en die Afrikaanse element — onder
die laaste was die Kaapse onderwysers baie aktief. Kongresse en teëkongresse
is gehou, memories en teëmemories is gesirkuleer. Die Afrikaanse element
wat ten gunste van meer Engels was, het net hulle eerste oorwinning behaal
toe die oorlog beide partye oorval en die vraag of meer of minder Engels
op skool onderwys moes word, vir 'n paar jaar in alle geval, nie meer urgent
sou wees nie.
A. H.
LUGTENBURG.
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PRETORIA.

Handhaaf en Bou.

Vasgeroes om jou Boeresiel
Ysterbande van vreemde kuituur —
Hoor die roep wat die lug deurwiel:
Dit is die tyd, die dag, die uur.
Grafte van die verlede gaan oop,
Stemme van gister spreek tot jou,
Velde in Boerebloed gedoop
Hoor die roep: Handhaaf en Bou!
Mannetaal uit die oorlogsdamp,
Moederwee uit die lydingstyd,
Hongerkreet uit die kinderkamp,
Groei tot 'n simfonie van stryd.
Voel jouself in elke spier,
Hou jou hart tot die stryd gestaai:
Dit is die dag van Bloedrivier,
Dit is die dag van Perdekraal!
Refrein:
Ontwaak, ontwaak, Afrikaner,
Die bloed van jou vaders wag
Dat jy teen die buitestaner
Sal opruk in jou krag;
Kom, sweer by die God van jou Vaders trou
Dat jy sal handhaaf en sal bou,
Tot luid weerklink van oord tot oord
Die mouserskote van jou woord.
EITEMAL.

Vrouestemreg.

ÜE die parlement besluit het om die swakkere geslag mondig te maak,.
was daar 'n kragtige beroering in die geestesgemeenskap van die
vroumense op die plaas. Die opskudding het in die verloop van tyd tot
rus gekom in die effene lewe, wat bedektelik gesnak het na ander emosies.
En nou waai 'n onverwagte nuus die woonvertrekke deur, dat meester met
Thelma gaan trou, die geleerde dogter van die meulenaar, 'n bevoorregte
stamverwant van die vernaamste bewoners van die plaas.
Die sensasie
skommel nou in die gedagtesirkel en veral die vroumense is geskok daaroor.
— Thelma, wat tot onlangs op die hoër-skool in die dorp was, en daar
net hoogmoed geleer het: Thelma, wat nooit haar famielie besoek nie en
haar vroeëre skoolmaats amper raaksien. Thelma gaan trou met meester,
wat met sy opgewekte aard, allermins eenkennig, by elke groot nooi vriendskaplik gekuier het en die liefling van alma! is. Jong hartjies het in sy teenwoordigheid vol verwagting geklop en huiwerende vrae probeer verdring.
Maar nou druk die onwelkome nuus soos 'n las daarop. Ook voel sommige
van die moeders teleurgestel, waar hulle dikwels op 'n onbesorgde lewe vir
hulle dogters gehoop het; maar tog vind elkeen se hart vertroosting omdat
die ander, wat hulle vir 'n uitsoek skoonseun klaargemaak het, ook teleurgestel is.
A

Sodanig is tant Kootjie Lemmer se koers van stille redenasie, wyl
sy die middagete opdis. Veral dink sy aan sus Martha se Elsie, 'n dogter
soos hare.
Tog kort gelede het sus omstandig uitgewei oor die geneenheid
wat meester vir haar Elsie betoon, en oor sy aanvallige maniere in die huis.
So onder ons, het sy beduie dat dit vir haar lyk asof hy nou vastigheid vir
sy toekoms soek. Wat sou sus se gedagtes nou wees? Syself het nooit irt
die bontspringery van hom geglo nie, en die danige rondkuiertjies was
somarso, omdat hy tydkorting gesoek het. Hoe dikwels het hy nie met haar
dogter ure lank gesit en gesels nie; maar sy het daarvan niks verwag nie. Sy't
altoos gedink dat meester 'n nooi in die Boland het.
Tog voel sy effens
omgekrap deur die ontydige nuus. Dink bietjie — Thelma! Meester het nooit
'n woord oor die aanstellerige stuk meisie-mens gepraat nie. Niemand het
agtergekom dat hy in die meulenaar se huis aanlê nie. Maar dis die dagvir-dag se by-die-skool-verby-loop met die kort swaai-stappies van haar,
wat hom seker gedoepa het. Meester is skandelik geheimsinnig.
Dink
bietjie — Thelma!

Die huisgenote versamel om die middagmaal, toe die seuntjie, wat van
die skool af by die pos omgekom het 'n brief aan sy vader oorhandig. „Dis
mos nie myne nie. Flip, kan jy nie sien dat dit aan jou moeder geadresseer
is nie, Mevr. Lemmers."
„Ja, Pa, maar ek het gedog dis engels vir Mister Lemmer, Pa."
„Ek neem jou nie kwalik nie, dis 'n geleerde handskrif en jou ma
kry maar net eenmaal in 'n skrikkeljaar 'n brief van haar famielie uit die
bosveld.
Dè vrou, lees en laat ons hoor wat se besigheid jy vir my wegsteek."
Met senuvveeagtige gebaar vat mevr. Lemmer die sterk vierkantige
koevert en effens rooi in haar gesig antwoord sy op verwytende toon: „As
jy maar so oopkaarte speel met my as ek met jou, dan sal daar nooit agterdog
wees nie!" „Moet dit nie so verkeerd opvat nie! Hoe lyk dit of jy vandag
nie 'n grap kan staan nie? Lees maar ou vrou, ek is darem nuuskierig."
Niemand het hom aan die kos op tafel gesteur nie.
Al die gesigte
hang aan die moeder van die huis met stomme verwagting. Langsaam loop
haar oë die vreemde inhoud deur. En onderwyl groei die ergernis wat sy
al die hele more gevoel het, en 'n vonk van toorn ontvlam in haar binneste.
Met vinnige woorde gee sy onsamenhangende brokstukke, terwyl sy opstaan
asof sy van iets af pad wil gee.
Dit kom van die hoë leidies daar in
Pretoria. Hulle wil vir my vaskeer met die vrouestemreg. Ek moet die
vuilwerk vir hulle doen:—Kootjie Lemmer moet 'n vrouetak hier stig van
ons party. — Organiseer! My huis verwaarloos!"
Met minagtende gebaar
skiet sy die brief oor die tafel. „Hoe durf hulle soiets vir my vra? Wie het
vir hulle my adres gegee?"
Sy kyk haar oorblufte man skerp in die oë en vervolg asof Lemmer die
skuldige is: „Jy weet mos dat ek niks met die goddelose gewoontes te doen
wil hê nie. Dis die duiwel se werk om weer die vrou te verlei. Jy weet
mos goed dat ek soos gif daarteen is om die vrou in 'n man se plek te dwing.
So reg-reg teen die Woord! Hulle beledig my gruweloos! Ek vra wie het
vir hulle my adres gegee?"
Lemmer voel stom en vir 'n rukkie stompsinnig. Die opwellings van
sy huislike vrou is so onverwags as meester se troue met Thelma. As sy
die vraag herhaal kom daar klaarheid vir hom in die kwessie en hy kry ook
weer 'n kalme redeneerkrag.
„Moenie so haastig wees nie! Sit! Laat ons die saak verstandig
van al kante beskou. Ja, dis ook vir julle leersaam kinders, luister! Ons
kan netnou maar met die ete aangaan. — Ek is net so teen die vroue-stemreg
as enige mens dink om te wees, en ek sal dit bly tot op my sterfbed. Maar
nou is die ding eenmaal verbrou en ons is soos 'n oorwonne volk wat vreemde
belastings aan die oorwinnaar moet betaal. Ons moet! En om ons nasie
1

bymekaar te hou moet ons onsself maar opoffer en bymekaar bly staan.
Ons sal naderhand die ding wel gewend word! — Maar nou vra jy vir my
so te sê, hoekom ek hulle jou adres gegee het en daarop moet ek skuldig
en onskuldig pleit." Met waardigheid vervolg Lemmer, regopper in sy stoel,
wyl hy onbewus die huislike kring deurkyk.
„Is ek dan nie die voorsitter van ons party se tak hier nie? Ek is
inos 'n bekende en vername persoon. En nou verwag hulle natuurlik dat
die voorsitter se vrou ook die voorsitster van die vrouetak behoort te word.
Die saak is duidelik!" Hy lees die brief deur wyl sy vrou, wat nie gaan sit
het nie ontevrede brom: „Ek is g'n kind om my te laat paai nie. Voorsitter
of voorsitster, die hele kaboedel is vir my g'n weggegooide ou skoen werd
nie." Beslis vervolg sy luider: „Vat maar my kos kinders. Eet julle nou
klaar, my eetlus is weg deur hierdie ergernis."
„My liewe vrou moet tog nie so verkeerd oor hierdie kwessie word
nie. Ons is mos beskaafde mense en ons moet beleefd 'n antwoord gee op
hierdie brief en ek sê ons moet 'n vrouetak hier stig. Ons plaas het baie
vroumense, wat jonk is, en wat geleerd is en geen huislike verpligtings eintlik
het soos jy nie. Ek sou voorstel om die brief vir Thelma te gee. Sy sal
sekerlik
"
„Vir Thelma? Nee, ek loop nie agter so'n hoogmoedige Delila aan
nie. Dan gaan ek liewerster direk na suster Martha. Sy het al baie ondervindings in vrouevergaderings en sy hou haar mos 'n voorperd in die politiek."
Mevr. Lemmer het kalmer geword en tewens die nuk gekry om dadelik te
handel. „Gee die brief. Ek loop nou op die daad, as sus ook beledig voel
moet sy dit ook maar dra nes ek. Wat se nonsens is dit om 'n mens so 'n
onnodige oorlas te besorg met die bogterye!" Sy sit 'n ou hoed van Lemmer op en verdwyn uit die kombuis-deur met so'n beslistheid dat Lemmer
hoofskuddend niks anders kan sê nie as: „Kinders kom laat ons dan maar
gaan eet!"
Sus Martha staan voor die knietafel en brei met haar sterk arms die
twaalfboerbrood-deegklomp deur. Dit gaan so maklik. Haar hande en
polse weet net hoe hulle moet wegdruk en swink, en die afknyp van die
stuk deeg is suiwer een volmaakte boerebrood.
Die smeer van panne,
platslaan in die korrekte vorm, alles is so outomaties presies dat sy geen
gedagte daaraan hoef te wei nie. Maar sy't darem nooit verwag dat meester
hulle so op nommer neenenneëntig sou droog sit nie. Haar dogter lyk vandag net moedverloor, die arme kind. So gaan dit as ons boeremeisies hulle
koppe mal maak oor vriendelike meneertjies wat van elders kom, pleks dat
hulle hulle by hulle portuur hou.
Meester het maar net gekuir vir tydkorting. Hy is ook maar 'n jong mens, al is hy ongenadig agteraf! Nooit
het hy Thelma se naam geuiter.
En so wrentie waar die meulenaar se

•dogter sleep hom in. Wat sou hy aan daardie poppie sien?
'n Mens bly
maar 'n mens in die sake van liefde. Sy het dalk in haar maniere iets wat
hy nie kan staan nie — wie weet! — Sus Martha vat haar laaste stuk deeg,
klap dit handig in sy vereiste vorm vir die pan wat klaar staan en sy sit dit
by die ander onder die rysdoek.
To kom sus Kotie die kombuisdeur ingewaai en sus Martha voel op die daad dat sy gereed is vir die slegste tyding.
Kalm groet sy haar verwant; maar tog hinder dit haar dat sus Kotie se oë
so wonderlik skerp is, en haar opmekaar lippe skaars die groet: „Dag Sus"
laat deurglip. Sou sus dalk ontsteld wees oor meester se skielike planne?
Sy het 'n ruk gelede nogal uitgepak oor die vrindskaplike omgang van hom
•en haar dogter. Hulle leer dieselfde les en sy moet haar nie daarom dik
maak nie. Meester is mos niks besonders om sodanig oor hom te wees nie.
Hy kan mos trou met wie hy wil — !
„Sit sus Koot! Ek het net klaar geknie!
jy dan so omgekrap vandag?"

Hoe gaan dit?

Hoe lyk

Staande en met al die bewegings van haastigheid druk Kotie Lemmer
die brief in sus Martha se hande. „Moenie nog vra hoe gaan dit nie. Dè
lees! — — Ja, ek is omgekrap! Ek is kwaad!"
„Nou gaan sit dan maar tot jy weer goed is." Sy voel nie in die
stemming om sus Koot se houding te verdra nie. Sy sit die brief op die
rysdoek en was die deeg van haar hande af.
„Nee, ek kan nie vandag by jou kom sit en gesels nie. Kyk hoe
lyk ek — onklaar vir 'n kuier en so uit my werk uit.
Nee ek moet weer
loop, want my werk wag by die huis. Maar hulle wil mos hê dat ons
vrouens ons huise moet verwaarloos. Hulle voeter weer met die stemreg
wat jy en ek gekry het volgens die besluite van ons parlement; maar nou
kom lol hulle met my en jou om 'n vrouetak te organiseer en ek sê jou reguit
ek wil my nie in die sonde begewe nie. Ek voel beledig! Hoe durf hulle
my soiets vra? Ek sal my voet tog nooit by 'n stembus sit nie! Ek dink
te veel van my! Jy kan maar daardie brief beantwoord."
Die oë van sus Martha begin ook donker word. Met drie rukkerige
hale word haar halfgewaste arms afgedroog. Dis weer sus Kotie se verkeerde kop wat so praat. Dwars en stroomop! En op de ou-end sal sy die
eerste vrou wees wat haar kruisie trek. Bitsig vra sy: „Oor wat gesels die
brief dat jy jou so dikmaak?"
„Lees self, ek wil daarmee niks te doen hê nie. Jy kan die vrouens
maar bymekaar roep en aandryf stembus-toe. Ek dink te veel van my om
dit te doen."
Sus Koot weeg nie meer haar woorde nie. Martha voel beledig.
Sy is ook teen die stemreg, maar sal haar plig as burgeres vervul, verwat moet

sus haar ergernis besorg deur haar koppigheid? „Jy sal tog ook moet stem,
sus Koot."
„Ek, sus Martha, ek? Kyk liewerster dood!"
Martha kry 'n bevlieging van drif. Sy gryp die brief, frommel dit
opmekaarj en gooi hom in sus Koot se hande.
„Dan wil ek die brief ook
nie lees nie," en sy snou haar suster toe, „Jy moet jou tog nie verbeel dat jy
alleen 'n huisvrou en 'n moeder is nie. Ek is net so teen die ontydige wet
as jy dink om te wees, maar nou moet ons stem, anders gaan alles wat die
voorgeslag opgebou het tot niet."
Sus Koot laat haar kop sak en die trane kom vanself. Sy had b e hoefte om haar gemoed te lug, nou kom die hartsgevoel los deur sus se verkeerde haastigheid, waardeur sy haar verneder voel en sy is magteloos om
iets terug te sê. As 'n verslae vrou stap sy die huis uit. Net vyf sekondes.
waarin 'n skielike berou hom van Martha meester maak en sy snel sus agterna.
„Koot, ou Suster, moenie jou so swak gedra nie."
Met 'n gebreekte stem kom die temerige verwyt: „Nog nooit het
iemand my so vreeslik beledig as jy nie. Dink, my eie bloedsuster moet my
so bloedig affronteer in haar eie huis."
„Ja, maar ek voel net so ontevrede en vies oor die ongesonde toestand waarin ons verkeer, dat ek my nie kan keer nie. Sus Koot, ek vra jou
om ekskuus!"
„Ek het mos in alle ordentlikheid na jou toe gekom, met die beste
planne nogal, en ek het jou ordentlik gevra om self te lees wat hulle van ons
verwag en toe smyt jy die brief terug in my gesig. Is dit dan nie baie verkeerd van jou nie? Ons moet tog 'n antwoord gee. Ons is tog nie sleg apgevoed nie."
„Jy is reg, sus Koot. Gee maar, laat ek sien wat ons te doene staan."
„Ek het gemeen dat jy die tak moet stig," sê Kootjie Lemmer, so inskiklik asof sy nooit ander gedagtes gehad het nie. „Jy is bekwamer as
ek om dit te doen. Jy verstaan die werk en ek voel my heeltemal ongeskik
daarvoor."
„Ek gee nie om om dit te doen nie, sus; maar ek loop in die gouigheid ons vrouens deur om te sien wie ons sal kan kies. Ons moet probeer
om 'n sterk bestuur te kry, en 'n sekretaresse wat goed geleerd is." Effens
afgetrokke asof sy nagedink het vervolg sy: „Hoe sal dit wees as ons vir
Thelma daarvoor kry? Sy is 'n geleerde meisie, sy is los en sy
"
„Praat jy van daardie hoogmoedige flerrie? Sy sal haar glo verneder om met ons saam te werk. En vernaam nou," val Kootjie Lemmer met
dieselfde bitsigheid van flus in
„Los vir haar sus Martha, ek vertrou
haar nie. Sy werk in die donker. Sy het mos vir meester so stilweg ingepahn, dat die oudjie glad van sy kop af is, en sotnar besluit het om met

haar te trou. Hè jy hulle ooit bymekaar gesien ?
meester haar naam noem?"

Hè jy ooit gehoor dat

Die susters staan eensgesind langsmekaar in die koelte van die groot
doringboom, waar die gees van saamvoel hulle steeds sterker bind.
„Ag, sus Koot, op wie kan jy nou teenswoordig staatmaak?
Die
trouery gaan nou somarso en amper ongesiens."
„Ek moet darem sê dat meester ons baie swak behandel het.
Hy
was by ons altoos so eie en vertrouelik."
„By ons net so, sus Martha; 'n mens kan verkeerde gedagtes kry oor
hierdie skielike draai in sy lewe. Ek vertrou die spul gladnie!"
„Ek wil nie eintlik sleg daaroor dink nie, sus Koot. Dit sal mos al te
vreeslik wees. Meester is darem 'n baie ordentlike man, vrolik ja, maar altyd op sy plek."
,,'n Mens is maar 'n mens, sus Martha ,en daardie geleerde meisiemense wat op die kolliets was, hulle is te slim vir 'n man, al is die man ook
'n skoolmeester.
Glo vir my dat Thelma geweet het hoe om met meester
te werk. Ons weet mos ook wat mans is. Sy het nie verniet altoos na die
poskantoor gestap by die skool verby nie. En hoekom moes dit dan juis
wees wanneer die skool uitgaan?"
„Nou jy so praat dink ek skielik oor wat Hessie Piet 'n rukkie gelede
vir Elsie vertel het. Ek het nooit notiesie daarvan geneem nie maar nou
skiet dit my te binne.
Sy was mos dokter-toe vir die gedurige naarheid op
die krop van haar maag, en sy moes mos toe al haar tande laat uittrek en
vals tande kry. Ek wonder wat Hessie Piet van haar sal dink as sy 'n
valse gebit het. Sy kan haar party dae reeds so aanstel. Vernaam op Sondae as sy in die kerk instap.
Sy het haar hare mos ook kort laat afsny soos
Thelma s'n . . . , — maar om nou op my punt terug te kom, sus Koot. Hessie
Piet vertel vir Elsie, onderwyl ek besig was om 'n kapsel te maak van komkommers en uie, dat sy toe in 'n keffie ingegaan het om 'n koppie koffie
te drink en daar sien sy teen die anderkantste muur deur die skrefie van die
gordyn vir meester sit. Sy sê dat sy daar niks van gedink het nie, maar
tog was sy verwonder hoekom die gordyn dan toegetrek was vir een manspersoon. Meester is mos nie so van geaardheid nie. Hulle het haar glo nooit
opgemerk nie, want sonder om van haar enige notiesie te neem, kom Thelma
saam met meester daar uit."
„Sien jy nou, sus Martha, dis die wat ek sê, hulle het hulle besigheid
klaargemaak onder 'n doringboom na sononder. Ek sê jou reguit ek is baie
teleurgestel. Hy is agteraf! Ek vertrou hom nie meer nie. En dit so ewe
vrindelik
".
Die susters het so stap-stap en staan-staan met die voetpaadtjie aangekom en terwyl hulle die draai maak om 'n boskasie van mimosa en blink-

•baar-struike ontmoet hulle op tien tree afstand die twee persone wat hulle
gedagtes beheers. Ingehak loop hulle lugtig en gesels met nou en dan 'n
oopklinkende lag deur hulle woorde. Die bios van lewensvreugde lê op
hulle aangesigte, die gees van geluk kom met hulle saam. Haar stem klink
soos tjelloklanke in die maanlig en syne soos die sagte koerdoek van 'n
tortelduif uit die verte. Die verliefde geluide verstom. Die susters se oë
begin te weifel en hulle verswakte treetjies word elke passie onsekerder.
Die
jongspan stap nou los van mekaar af en die susters glimlag van kannieanders nie. Hulle voel oorrompel en die verliefde paar betrap.
Sus Kootjie brom onderlangs: „Kyk, hoe lyk ek met my man se ou veldhoed o p ? " en sus Martha praat soetjies oor haar halfgewaste arms.
Maar meester bring gerieflikheid in die ontuise atmosfeer. „My liewe
genugtig Thelma, ons kry nou somar altwee die tannies bymekaar.
Dit
kannie beter nie.
Nou moet julle saam terug na tant Martha se huis toe,
dan gaan ons same tee drink."
„Middag, tant Koot; middag, tant Martha," sê Thelma met 'n innemende glimlag.
„My liewe Thelma," sê Kootjie Lemmer, „nou gaan dit seker reën",
sv soen haar en vervolg. „Waar was jy al die tyd dat ons jou nooit gesien
het nie?"
„Tannie, ek moet julle darem om verskoning vra, maar om die waarheid te sê, ek het g'n stuk tyd gehad nie. Tannie weet mos as 'n meisie op
troue staan, dat sy dag vir dag moet werk om haar trousseau agtermekaar
te kry."
„Jy kon ons darem iets van jou planne vertel het, Thelma," meen
Martha ernstig.
„Nee, Tant Martha," val meester in, „dis juis ons voorafgespreekte
ooreenkoms daardie. Thelma en ek is al oor 'n jaar lank verloof.
Ons
het saam gestudeer op die hoërskool en toe ek hier aangestel is as onderwyser het ons besluit om die verbintenis so dig as moontlik te hou."
„My liewe Thelma, hoe oulik hé jy die laaste een van ons koud gelei.' Ons praat juis oor jou en ons wil hê dat jy die sekretaresse moet word
van die vrouetak van ons party. Jy weet mos ons het nou vrouestemreg
en ons moet organiseer, ou kind."
„Wag bietjie, tant Kotie," sê meester bedaard.
„Tante weet mos
dat 'n skoolmeester hom nie mag bemoei met die politiek nie en die meester
se vrou moet haar ook daaraan onderwerp."
„Ag ja," sê tant Martha, „dis jammer, maar ons vrouens sal dit verander, wag maar, en dan sal Thelma ook ingespan word!"
JOCHEM VAN
BRUGGEN.

LAND VAN BELOFTE.

Land van Belofte.
Stuurman, wend oos toe die tobbende stewe,
Winter-verweer en gekwel uit die Suid,
Oos toe waarheen my wensdrome strewe
en waar die blou berg uit newels spruit.
Skatte van vloeiende goud op die bare
streel nie my hart meer as son op die vlei,
landkind sy bloed bruis weer warm in my are,
nimmermeer swalk in die wintergety.
Seile is swart van siltige slae,
node deurstaan op die bors van die see,
en van wanguns se swiepende viae
dra hul 'n ruwe herinnering mee:
barnende breking van hartstog ontbonde,
hoog in die doming van troebele dag,
listige steek in stuwing van sonde,
wat oor wankel vriendetrou lag.
Voor bloei my tuiste onder die berge,
km in geneugte van somerse skyn,
vry van die suide se bitter geterge,
sneeu van bloeisels en geur van jasmyn.
Daar lê die möreson blink op die lande,
blink op die blou van spruitende graan,
daar weef die skemer sy minsame bande,
sielegebede met rysende maan.
Stuurman, o wend tog die stewe eer Duister
sielebeswarend kruip oor die vloed,
eerdat my hart in die wind se gefluister
node opnuut ontwaar om te boet —
voor wag my tuiste in somerse vrede,
voor wag my liefste, bestendig en rein,
Stuurman, my enig en enigste bede:
tuis-wees by Liefste en geur van jasmyn.
D. F.

MALHERBE.

Die Petiesie.

W

ILLEM, kyk, ek het nou só gele . . . lê en dink, ou man, en maar
tot die besluit gekom dat die 'n plan sal wees as ons 'n petiesie
Pretoria-toe opstuur, die Goewerment daarin vra om genadig tog
met Adriaan te wees en as dit nie moontlik is om hom los te laat nie hom dan
tog maar 'n vermindering van straf te skenk. En hoe sê my ou man?"
„Wil jy my glo, vrou," dit kom stadig en, na 'n oomblik se nadink,
„wil jy glo, dat dit 'n eerste plan van jou daardie is. Nooit kon ek daaraan
droom nie."
En onderwyl die vuur in 'n kaggel van 'n rooisteenhuis stadigaan sterf,
vou twee knoetsige hande in die half duisterheid inmekaar, die reën wat effens
val, druppel somber van die dakrand af, en deur die verouderde populierboswindskerm, noord van die plaas se vrugteboord, sing die vlaktewind 'n lied
van rus.
Met vlammende tinte het die gesinkte son die wolke in die weste geverf . . . die koppies en vlaktes van Kalkbank in aandgloed verguld.
Maar vanaand is daar in die harte van 'n gesin op Kalkbank geen rus
nie. Buite is die ruite deur 'n sagvallende reën betraan; ook betraan is die
oë van een, van twee bedroefde ouers in 'n skemerdonker kamer.
Maar die plan van sy vrou is goed en daar is hoop.
En met 'n glimlag van spottende goeie humor, of beter van nyd van
grimmige onbarmhartigheid, trek lippe terug, en so in die half duisterheid van
die voorhuiskamer van sy rooisteenwoning op Kalkbank vanaand, sit—leun
Willem van Vuuren meer, om telkens na die val van die druppels van die dakrand af te luister, ook na die blasie om die kliphoek, en dan weer sy oë te laat
blink op 'n rusbank diekant, waar 'n vrou lê.
„Weet jy, vrou," word opgemerk na 'n rukkie, en droë hande vrywe teen
mekaar en word weer inmekaar gesluit soos voorheen, „weet jy, as ouers kan
ons skrywe en die omstandighede dan aan die Goewerment duidelik maak.
Kristiena kan tegelyk ook 'n smeekbrief omtrent haar man aanstuur en daarin
die hulpeloosheid van haar toestand verduidelik. Dit behoort ook baie te doen
in die saak. Beslis, die plan van jou is 'n goeie ene."
'n Sug van verligting val, en uit sy sittende houding in die halfskemer
van die kamer kom Willem van Vuuren skielik orent. Diep ingedagte voel hy
vir oomblikke in albei sakke van 'n gestreepte baadjie na sy pyp en, terwyl hy dit

met 'n leë twaksak eindelik te voorskyn haal en daarna verder rondvoel na los
tabak in sy sak en niks vind nie, begin hy rondloer soos 'n tier in 'n val.
Vir 'n tyd sou hy nog so hulpeloos met geelswartgevlekte kalabaspyp in
die mond gesit het, as hy nie na die kant van die rusbank moes kyk nie, net
om aan te hoor:
„En wanneer is jou plan om die petiesie op te trek, Willem?"
Dowwe oë probeer die duisternis te deurboor — vir 'n uitweg buite-toe,
na 'n aand se roesrooi in die verte, kragtige tandvleise gryp die steel van 'n
ou kalabaspyp stewiger vas, dog in grys baard heers 'n kalmte, en dan na 'n
verder oomblik se aarsel, meteens:
„Wanneer? Ons sal moet wag totdat ons die veldkornet of 'n ander
bekwame man kan kry om vir ons die ding op te trek, vrou, want dis 'n
gewigtige saak hierdie wat sal deeglik gedaan moet word."
'n Kop word diekant afkeurend geskud, maar daar word gou beduie:
„Verstaan, vrou, hierdie mense is mos meer op hoogte van sake met
die soort van dinge as ons."
„Nee . . e e, Willem," klink dit terug van die rusbank oorkant, en 'n
kop bly skud, „ons kan op hierdie mense nie wag nie, my ou man. Stoksielallenig sit die arme kind in sy eensame, donker sel sonder troos vanaand en
elke oomblik tot sy vryheid meen vir hom wat.
Ons moet self skrywe. Die
petiesie moet nog vanaand
"
Maar 'n hoesvlaag breek los, dit duur vir oomblikke . . . . dit bedaar.
Die hoes hervat, maar nou onder die bui:
„Nee, nee, Willem, daar kan geen uitstel wees nie," en 'n kop bly skud.
„Vanaand nog moet die petiesie opgetrek word, en deur onsself.
Ek is be
kwaam genoeg daarvoor. Ons arme kind," asem hyg, „kan nie langer in die
tronk sit nie. Hy moet uit en so gou as moontlik, Kristiena" . . . hoes-hoes
. . . „tiena!"
Die hoesbui bedaar. „Ja, Kristiena. My liefste kind, bring vir jou
Pa pen, ink en 'n paar veile papier tog hierso, sodat jou Pa nou somar oor
Adriaan aan die Goewerment kan skrywe," word gebied met 'n hygende stem.
'n Endjie kers flikker in die voorhuiskamer dof op en, terwyl 'n jong vrou
haar daarna verwyder en weer terugkom met skryfmiddele, staan Willem van
Vuuren uit sy leuningstoel sugtend op. Sy skaduwee val grotesk teen die ge
witte muur van 'n eenvoudig gemeubileerde kamer. Hoewel 'n man diep in die
sestig, is daar nieteenstaande iets vrymoedig en jongensagtig in sy uiterlike
voorkoms te bespeur, nes asof hierdie grysaard die lewe nog vind so vol gloed
en wonderlik soos drome van jeug dit maar kan voorstel. Maar sodra die
kers opvlam, word egter 'n pynlike-verouderde trek op sy aangesig bemerk
cnderwyl hy 'n stoel nader aan hom pluk, dit ernstig regskuiwe en by die tafel
gaan sit, gereed om te skrywe.

Op die rusbank, teenoor die ou tafel, kom sy vrou orent. Die vrou Iylc
ouer as haar eggenoot nieteenstaande die feit dat sy ongeveer tien jaar jonger
is. Haar hare is spierwit, en 'n string daarvan val oor koorsagtige oë. Met 'n>
gerimpelde hand vee sy dit bewerig eenkant-toe, en sê:
„Laat die kinders nou stil word." Aan haar skoondogter, „Sit, Kristiena," en by die rusbank word gewag vir bedaring.
Stil gaan Kristiena, die skoondogter, met haar kindertjies sit. Daar is
ses van hulle; sommige lastig, want dis koud. Die een na die jongste seun van
Willem van Vuuren en sy vrou, Jan, kom binne, val moedeloos in 'n stoel, om
sy gebuigde knie in albei hande op te neem. En bokant die gekleurde portret
van 'n volksleier, tik die huisklok slepende sekondes af . . . bou hulle in 'n
eindelose ketting van eentonige minute en . . .
Kristiena vee 'n traan uit die oë met die punt van 'n rooi flennie jurkie
van 'n babetjie in die arms, en kyk haar skoonmoeder snik-glimlag aan, nes
asof sy op die punt staan om uit te bars in: „Kyk tog hier in my arms en langs,
my, Moeder. Wie moet vir hulle sorg? Wat sal die wereld nou eendag van
hulle ongelukkige vader gaan sê? Wat moet ek doen?"
Willem van Vuuren voel 'n pad deur sy grys hare met sy skewe vingers.
In 'n onreëlmatige gefluit van opgewondenheid kom sy asem, en sy oë swel
uit. Hy neem die pen eindelik tussen twee vingers onhandig en sy oë draal
spekulerend op die papier voor hom. 'n Groot klad het uit sy pen geskud. Hy
probeer die swart kol op die papier met sy mou uitvee, maar tevergeefs. Dis
soos 'n klad op 'n man se karakter, voorwaar. Dit kan nie uitgevee word nie.
Hy maak nieteenstaande 'n poging opnuut, en gryp dan daarna sy pen stewiger
vas. Maar hy moet eers wag vóórdat hy begin skrywe.
En regop gaan sy vrou op die rusbank sit, om voor haar uit te blik. Jan?
— die ewebeeld van sy ongelukkige broer Adriaan! Die ewebeeld! Gelaatstrekke is reëlmatig, neus is reguit en goed gevorm, ken ferm en kakebeen sterk
en styf. Die kinders se hele lewensloop doem voor oë op. Dis waar, ja. Oë
sien hulle as babetjies kruip; oë sien hulle as jong seuns rondbaljaar, ja, en
as welvarende jongmanne opgroei! Hulle het hulle ouers nooit verdriet gegee
nie. En oë moet vandag één van hulle sien . . . .
'n Geweldige gloed styg meteens weer in 'n verouderde gesig op: ei>
onder 'n vlaag hoes skommel skouertjies weer hier en daar vir 'n tydjie in rusbankleunings, totdat 'n hees stem uitroep:
„Willem — God, man! skrywe! Vra en smeek die Goewerment met pert
— ink — papier — om tog genadig te wees op my arme kind Adriaan, wat
vanaand, sê byna onskuldig in die tronk sit. Sê, ek kan dit nie méér uithou nie!
Sê dit! En as die voormanne hom gou nie loslaat nie dat ek — " 'n vinger
wys reguit en dan terug op 'n bors, „sekerlik sal sterwe! Kyk net na die
hulpelose kindertjies van Kristiena!" 'n Booggebaar van die hand. „Wie

moet vir hulle sorg solank as hulle Pa gevangene sit?
van my beste kinders, en 'n hardwerkende . . ."

Adriaan was altoos één

„Maar vrou," val Willem van Vuuren in die rede, en hy vee sy pen sorgvuldig skoon met 'n rooi sakdoek, nes asof hy met die pen wil gaan steek in
pleks van skrywe, „jou hart maak jy net seerder en jou asma erger as jy van
alles só moet ophaal. Laat ons liewers alles aan die Goewerment mooi duidelik maak vir versagting van die saak. Praat help niks! Sê maar vir my
alles voor wat ek moet skrywe. Dis meer tot die punt en daar is ook meer troos.
in. Wat moet ek skrywe?" word ernstig verneem.
Maar 'n hoes breek weer geweldig los. 'n Spartelende mot word intussen met 'n vinger van papier weggeskiet. Daar duur nog minute. Die
hoesbui sak, en Willem van Vuuren sit sy bril stadig en versigtig op die brug,
van sy kragtige neus en val terug in sy armstoel, afwagtend.
„Willem . . ."
Willem van Vuuren se breë skouers beskadu gou 'n deel van die tafel
so oppervlakte, soos hy vooroor kom. „Ja, vrou?" verneem hy. „Wat moet
ek s ê ? "
Eers 'n paar oomblikke se nadenking, dan met 'n vaste stem aan haar
ernstig luisterende man: „Sê dit — begin, Willem!"
Motte vlieg om 'n kers. Jan van Vuuren, die een na die jongste seun,
het diekant sy gebuigde knie gelos, arms oor die bors in 'n luisterende houding
gevou en kyk aan hoe twee van sy skoonsuster se kindertjies alreeds by haar
voete met uitgestrekte armpies lê en slaap. Bles, die hond, het intussen die
kamer snuiwend binne getree; hy snuiwe aan die kindertjies op die vloer; hy
snuiwe aan die moeder, swaai sy stert vir 'n oomblik en gaan gooi hom neer
op die vloer diekant, om hom slaperig te lek. Daar skroei 'n mot in die entjie
kers op die tafel. Dis soos die loopbaan van die mens. Almal soek na lig;
sommige nie. Dis net die geluk en ongeluk van die wereld, 'n Lastige babetjie
word in arms gesus en 'n troue hond in die hoek aangekyk. Dan word soos
voorheen weer geluister na die gekras van 'n pen op papier . . . na 'n swak
vrouestem, so tussen 'n af en toe se gehoes. Willem van Vuuren skrywe steeds
voort en breek net vir die oomblik af as hy sy kop effens moet oplig, om
sagter woorde as ander van sy vrou op te kan vang.
Die huisklok, bokant die gekleurde portret van 'n volksleier, tik-tik
maar sy sekonde af om hulle in 'n eindelose ketting van minute te bou . . . .
Maar eindelik word die gesannikie van 'n vrouestem diekant stil. En
die skrywer by 'n tafel val stadig agteroor in die arms van sy stoel, om na 'n
paar oomblikke volgeskrywe veile papier in albei hande oop te hou.
Daar is meteens angstig luisterende gesigte in die kamer; die harde
asemhaal van die hond en slapende kinders op die vloer word slegs vir 'n

rukkie verneem, dan word die spanning skielik gebreek deur 'n growwe stem —,
'n stem wat lees:
„Hoog edele heer hier mede wil ek aan u hoog edele heer een brief
skrywe en Ued te smeek, in naam van Adriaan van Vuuren se vrou en ses
kinders en sy siek ou moeder en afgeleefde vader, om Ued tog te ont ferm
oor ons arme kint wat in die gevangenis sit."
Daar is stilte, oë kyk goedkeurend van alkant, en dan hervat die stem:
„Hy is veroordeel tot 18 maande tronkstraf — en ons wil Ued
hier mede eerbiediglyk vragen vir genade en ver loslating van hom of zoo
niet dan een ver mindering van syn straf. — Is daar geen genade by den
mens op aarde waar daar ver die grootste zondaar by God genade is —
Johannes 8 vers 4 en 7. — Werp dan een steen op ons arme kint. — Ons
onder getekende neem hier mede ons toe vlug na Ued en hoop dat Ued
genadig sal wees en oor ons Ued sal ont ferm. Adriaan van Vuuren is
op den 15ste Desember laas jaar getrep met een diamant wat hy van 'n
kaffer gekoop het en is gestraf tot 18 maande harde pat — en nou kom
ons U hoog edele vragen en smeek of Ued hom niet afslag kan gee —
nooit van te vore was Adriaan van Vuuren in zoo iets gewees maar deur
arm moede honger en swaar het hy so iets gaan doen want hy is uit sy
job uit al oor die vyf maande — elke dag werk gesoek maar kan niet kry
en toe ongelukkig moes hy toe in die ver soeking kom dat die kaffer by
hom aan hou om de diamant te koop . . ."
Daar is 'n gehoes, stilte vir 'n rukkie en dan hervat die stem:
„Ja te koop Ued. Sou Ued niet deselfde gedaan het as Ued geen
werk hat nie en een vrou en ses kinders moes voor sorg en honger drywe
Ued — Sy vrou en kinders sit nou reddeloos — daar is een bitter koue
winter aan nader en hoe sy vrou dit sonder sorg moet deur maak weet
ons niet — Die vonnis was alreeds ver hom genoeg — As die vonnis
van 18 maande harde pat vir hom opgeskorts gewees het was die straf
al vol doende want sy goeie naam is al eenmaal ver lore — maar nou
word sy vrou en kinders gestraf — dis mos dubbele-dubbele straf. Die
jongman is mos nie een gewoonte misdadiger — Dus smeekte ons Ued
nederig doch dringend, met gebroke harte opwaarte na God en op Hem
te sien en op Ued agbare se verlossing te wagte. God segen u my edel
agbare — gedink toch dat de kint de gehele toe koms ont neem wordi —
My ou man en ek het reeds 8 kinders groot gemaak en dit is de derde
jongste wat in moeielykheid is en ons voelde somtyds dat ons verstand
ons belemmerd daar die oudste Sermaans op die slagveld in die Boere
oorlog overleden is gevoelde ons ons ver bryseld — O geef een moeder
se kint toch terug — ons smeekte U edel agbare dat dese versoek toch
niet gering wees — wees genadig en barmhartig, onse Hemelse God, en

ook Ued wees genadig — met de hoop dat Ued ons nederig versoek sal
toe staan onder vermelde toestand van sake en omstandighede om ver
Adriaan van Vuuren ouderdom 28 jaar los te Iaat
noem ons ons edel agbare se dienaar en dienaaresse,
Willem Adriaan van Vuuren—vader.
Maleachi van Vuuren—moeder.
Christina Debora van Vuuren—vrou.
Kalkbank—Lydenburg.
Buite, onder die afdak van 'n rooisteenhuis later as ander aande op
Kalkbank vanaand, staan 'n ou man, met 'n ou kalabaspyp tussen tandvleise vasgegryp. Daar is geen geur van lekker Boeretabak nie. Hy kyk na 'n naderende
donderstorm, om dan weer te luister na 'n benoude hoes ergens. Die onweer
dreun dreigend en in die verte blaf 'n hond eensaam. Maar bo in die lug
glip 'n fonkelende ster, soos 'n skitterende diamant, meteens deur swart
woelige wolke; dowwe oë slaan vir 'n oomblik vragend omhoog, en 'n ou man
struikel daarna in die rigting van 'n plankdeur, met 'n hand voor die gesig, en
'n gemompel:
„O God — my ar — me Adriaan — ! "
LEON

MARE.

Die Snyduiwel.
PGEWONDENHEID en vrolike ongeduld is duidelik leesbaar op menig.
gesig van die passasiers aan boord die posboot wat die volgende more,
dou voor dag, Kaapstad se hawe sou inseil. Maar daar is ook hartseer
en onrus op sommige gesigte geteken, want more sal vir meer as een gelukkige
minnepaartjie die wrede skeidingsdag wees, en vir andere bring more miskien'
die verwesenliking van menige nouliks bedwonge vrese, verwek deur kabelberigte omtrent 'n ernstige griepepidemie wat vir die laaste paar weke in Kaapstad woed.
Van al hierdie gemengde hartstogte is dokter Danie Brink skaars bewus,.
want sy eie allesoorweldigende hartstogte en inniglike sielewoeling bruis vanaand so luidpolsend deur sy bewussyn dat sy medepassasiers se gemoedere
rnaar min indruk op hom kan maak.
Dis al amper tien uur toe Danie klaar is met sy inpakkery. Rusteloos
stap hy op die dek heen en weer. Toe, asof vererg oor sy eie gebrek aan b e daardheid, kyk hy die rookkamervenstertjie in. Verlate! Iedereen is seker
besig om in te pak of ergens op dek tederlik vaarwel te sê aan 'n beminlike
metgesellinnetjie wat die lewe in die afgelope drie weke so heerlik soet veraangenaam het. Danie tree die rookkamer binne en gaan sit by een van die skryftafeltjies. Die eentonige geluidjie van sy vinnigbewegende pen is al klank wat
hoorbaar is in die rookkamer. Na 'n lang stilte leun hy eindelik agteroor en
begin sy brief aan sy ou maat in Dublin te herlees.
„Beste Riempies,
Ek sit hier verlate in die rookkamer want algar is besig om in te pak of
vii oulaas op dek te sit en vry. More land ons aan.
Jy sal seker wil hoor watter soort reis ons deurgemaak het? Dit was
natuurlik baie stil. Daar was een of twee gespanne momente soos 'n mens kan
verwag in tyd van oorlog in die oorlogsgebied. Maar niks het gebeur nie. Ons
is natuurlik algar dankbaar om weer uit die arme oorloggeteisterde Europa te
ontsnap en eindelik ten laaste die rustige toevlugsoord van Kaapstad so te sê te
bereik.
Man, dit sal tog heerlik wees, om weer vry te kan praat oor sake, te kan
eet wat jou hart begeer en lekker te kan slaap sonder die ewige vrees van een
of ander moordaanval uit die lug op die strate. Nogtans al dié voorregte is
maar floue genietinge vergelyk by die geestelike genot wat voorlê.

Riempies, vanaand moet ek my hart aan jou uitpraat al loop ek sodoende
gevaar dat jy my sal aansien vir 'n sentimentele askoek. Maar ek moet vanaand uiting gee aan die geweldige aandoening wat hier binne in my spook. En
met wie anders kan ek dan vanaand daaroor praat as met jou, ou maat, wat al
soveel jare van lief en leed met my daar in Europa deurgemaak het.
Kérel, dis 'n wonderlike ondervinding om na vyf jaar van afwesigheid
uit jou Vaderland eindelik weer tuis te kom — vyf jaar van soveel ongewone
spanning, soveel nuwe ondervindinge, veranderinge, nuwe gewaarwordinge,
verlange, swaarkry en genot. Want daar was mos ook soms baie genot by al
die dekselse swaarkry, nie waar nie, ou Riempies?
En dan die tuiskoms! Goeie Hemel! Hoe kan ek dit met kalmte tegemoet sien! Duisende gedagtes en vrae bruis gedurig deur my brein. Wat sal
hul nou van my dink? Het ek baie verander in die tyd? Hoe sal ek my weer
kan aanpas by die ou lewens- en sienswyse? Sal Elise nog dieselfde vir my lyk,
•of liefliker en mooier as ooit? Wat sal Elise van haar bruidegom dink? Kan
ek haar gelukkig maak soos sy verdien te wees?
En die trouery Woensdag! Goeie genugtig, Man! Wat 'n opgewondenheid lê daar nog vir my voor in die volgende drie dae! Ek wens al
amper dat dit alles verby is en dat ek en my bruidjie al op ons wittebroodsreis is.
Jy weet, Riempies, dis of ek vanaand eers reg besef hoe onbeskryflik
diep die verlange na my Vaderland, my famielie en meestal na my nooientjie
gewortel het in my siel. Vanaand eers besef ek ten volle wat Elise vir my
beteken het in al die jare daar in Ierland, daar onder al die magtige versoekinge, die swaarkry van die oorlog en die werk, en die eensame ure vol
heimwee en moedeloosheid. Jy, ou maat, wat self in Europa gewees het, verstaan wel wat 'n geweldige invloed dit vereis om daar onder al daardie veranderde lewensopvattinge, die Europese sienswyse op sedelike gebied, die onuitspreeklike heimwee en die magtige versoekinge, sonder die beskerming van
publieke opienie,—onder dit alles—nog jou eg-Afrikaanse lewensopvattinge te
behou en langs die ou paadjie van die deug te volhou.
Dat ek in die geweldige stryd volhard het is alleenlik te danke aan die
inspirasie van die liewe nooientjie wat met haar toegewyde liefde, hoë idealisme,
inspirerende vaderlandsliefde en reine lewensopvattinge my elke week aangespoor het — aangemoedig het soos alleen sy die kuns verstaan het. Nooit sal
Elise kan begryp wat 'n magtige faktor ten goede sy in my lewe was nie,
want nooit sal sy kan besef wat ons Afrikaners daar anderkant mee te kampe
het nie. Boetie ek is bly dat jy daardie gawe, liewe ou moedertjie van jou
het om te dien as jou beskermengel, want ek weet mos alte goed wat so'n
dierbare beskermengel kan beteken vir 'n kérel daar in Europa. Hou maar
goeie moed, jong; die volgende jaar sal vir jou ook gou verbysnel, en dan —

Ag Riempies! hoe kan ek vir jou die salige geluk beskryf wat 'n man voel as
hy terugkeer na alles wat hom dierbaar en heilig is en daar is geen selfverwyt,
geen berou oor die jare wat agterlê nie.
Nee Man, moenie glimlag en dink dis die naderende huweliksplegtighede en oorkokende geluksaligheid van die tuiskoms wat jou ou maat in
die moeras van sentimentaliteit gedryf het nie. Jy weet goed daar kom soms
sulke momente in 'n man se lewe, wanneer hy op een of ander manier moet
uiting soek vir die te lang opgekropte hartstogte wat so oorweldigend o p bruis in sy siel. Vanaand voel ek sterk behoefte aan so 'n uitbarsting, want
my gemoed dreig om my meester te raak.
Ek bemerk dat ek jou nog niks van my medereisigers of selfs van die
reis vertel het nie. Verskoon tog maar asseblief die gebrek. Vanaand kan
ek eenvoudig nie my aandag by sulke dinge bepaal nie. Jy sal wel eendag
self verstaan hoe 'n man voel op die vooraand van sy terugkoms in SuidAfrika en die weersiens van sy geliefde na al die jare van afskeid; en dit
nogal drie dae voor sy huweliksdag.
Straks kry ek nog 'n tydjie in die volgende paar dae om iets by te
voeg tot diè brief. So nie moet jy maar geduldig wag vir aanstaande week.
Jy sal mos darem die omstandighede in ag neem, nie waar nie?
Baie groete aan Helm, Japie en die ander spul. Sê maar vir hul
hulle moet hul maar goed gedra al is ek nou nie weer daar om 'n vaderlike
ogie te hou oor hul studies en hul minnesake nie. Het Japie gedop in toegepaste Anatomie? Die oudjie sal seker nou eindelik insien dat hy die
nooiens en die voetbal 'n bietjie moet laat vaar en hom met meer erns sal
moet toelê op Lammetjie se lesings en die Lab.
Baie hartlike groete van
Danie.
Nadat Danie die brief in sy sak gesteek het stap hy nog vir 'n uur
of wat op en neer op dek. Slaap sal hy seker vannag nie, want daarvoor
is sy gemoedstoestand eens te wakker en opgewonde.
Sy gedagtes dwaal
kort-kort terug na die ontmoeting met Elise móreoggend by die dokke. Die
steurende herinnering aan die kabelberigte omtrent die griepepidemie, wat
onlangs in Kaapstad uitgebreek het, laat hom nou en dan wonder of Elise
nie miskien een van die grieplyers geword het nie, en dus hom nie by die dokke
kan kom ontmoet nie.
Maar Danie is 'n onwrikbare optimis, en vanaand is sy geluksaligheid
te groot vir enige mistroostige veronderstellinge.
Eindelik is hy na benede, maar lank nadat hy op sy bank bokant sy
kajuitmaat opgeklim het het hy daar wydoë gele en tuur deur die ronde
venstertjie. Duisende vrae en veronderstellinge vervang mekaar deur sy brein.
Maar eindelik bring die eentonige klotsklats van die water hier onderkant die

venstertjie en die ewige styging en daling van die swart wiegende watervlak
die vergetelheid van 'n droomlose slaap.
Dis al negeuur Maandagmöre en die posboot lê al twee uur lank aan die
kade. Hoe anders is dié tuiskoms as wat Danie hom dit voorgestel het. Die
clokke lyk so aaklig stil. Angs en vrees is duidlik te sien op elke gesig wat
ongeduldig wag op geliefdes en vriende wat nognie opgedaag het nie. Nou
en dan kom daar 'n telegrambesorger aan boord met een of ander treurige
berig. Die paar doeaneklerke wat nog op die been is kry dit net swaar om al
die werk in die doeanekantoor te verrig. Elke oomblik aan boord styg die
onrusbarende getal gerugte van sterfgevalle en ellende in die griepbevange stad,
wat nou so geheimsinnig stil lê aan die voet van Tafelberg. Daar is niemand
om Danie welkom te heet, en geen taal of tyding as verklaring nie. Eindelik
kan hy nie langer die onsekerheid en die onnatuurlike verlatenheid van die kade,
gepaard met die droewige ellende orals aan boord, verduur nie.
Nadat hy herhaalde vergeefse poginge aangewend het om enige soort
vervoermiddel raak te loop, besluit hy om sy groot bagasie maar tydelik agter
te laat, en met 'n handsakkie en sy jas oor sy arm stap hy stadtoe. Met klimmende angs bemerk hy hoe verlate die strate lyk. Vier lykswaentjies, waarvan
net een 'n klein gevolgie het, 'n paar verbysnellende moters en enkele voetgangers op wie se gesigte erns, kommernis en afgematheid onmiskenbaar te
lees is, is al wat beweeg in die anders so woelige Adderley-straat.
Danie versnel sy pas. Vinnig stap hy Kloofstraat op, en eindelik bevind
hy hom in Tamboerskloof voor die woning van sy verloofde. Hier ook lyk alles
weer so aaklig stil en verlate. Hy klop. Aangesien daar geen antwoord kom
nie, draai hy krampagtig die voordeur oop en stap in. Daar kom hoegenaamd
geen antwoord op sy smeekvolle uitroepe: „Elise . . . Tante Lenie . . . Oom
Jan . . . . Waar is jul dan tog?"
Elise se slaapkamer is leeg en die hortjies is toe sodat dit halfdonker
is.
Soos 'n waansinnige draai Danie haastig daar weg na die eetkamer toe.
Ook verlate! In Tant Lenie en Oom Jan se slaapkamer kom Danie skielik
tot stilstand. Op die bed lê 'n maer, bleek Tant Lenie met groot koorsige oë,
wat nou traanloos staar met onuitspreeklike smart in hul onnatuurlik glinsterende dieptes. Geen woord kan Danie uitkry toe hy neersak op sy knieë voor die
t e d nie. Hy druk die uitgeteerde koorsige hand teen sy lippe vas en eindelik
fluister hy hees: „Elise, waar is sy?"
„Gister begrawe," kom dit in 'n flou bewerige fluisterstemmetjie van die
vtou wat met traanlose oë Danie aanstaar.
„En Oom Gert?" vraag Danie bangerig.
„Woensdag begrawe," sukkel die sieke weer uit, en die groot koorsglansende oë sak toe. Met 'n kreun sak Danie se kop neer op die komberse.

Na 'n rukkie kom hy weer orent. 'n Uitdrukking van verbystering word stadig
verdring deur 'n pynlike frons van oorstelpende smart.
„Genadige God, help my . . . help haar," prewel die bleek lippe van die
man, terwyl hy soos 'n moeë ou man opstaan. Eindelik kry die natuurlike
drang om versagting en redding te bring by Danie, die medikus, die oorhand.
Saaklik en flink gaan hy te werk om Tant Lenie se toestand te ondersoek en
haar te versorg. Terwyl hy nog met Tant Lenie besig is hoor hy voetstappe
die gang afkom, en 'n afgematte bleek vroutjie kom die siekkamer binne.
Nadat Danie hom aan haar bekend gestel het, vertel sy vir hom dat sy
die buurvrou is, wat ingekom het om Tant Lenie te kom versorg. Die vrou
vergesel Danie die kamer uit na die eetkamer. Met moeë eentonige dreunstem
van een wat gevoelloos geraak het onder die ongenadige marteling van die
Noodlot, vertel die arme vroutjie van die dood van haar kindjie, die siekte van
haar man en kinders, slaaplose nagte van angs, die bietjie hulp wat sy nog
kom verleen aan die bittergeteisterde bure. Dan vertel sy van Oom Jan se afsterwe, kort daarop gevolg deur die heengaan van sy dogter Elise, en van
Tante Lenie se steeds verswakkende toestand.
Danie is toe saam met die vrou om mediese hulp te gaan verleen aan
haar siek huisgesin. Haar innige verligting oor sy koms is heeltemal aandoenlik. Sy vertel hom verder van al die ellende in die buurt, en hy beloof dat hy
die ander huisgesinne ook sal gaan besoek wanneer sy verpleging van Tant
Lenie dit toelaat.
Byna oorweldig deur al die baie genadedienste aan sy siek of sterwende
medemense en sy versorging van die ellendigsieke Tant Lenie, had Danie in die
\olgende paar dae maar min tyd om aan sy eie sielesmart en onuitspreeklike
verlange te wy. Maar nieteenstaande sy veelvoudige pligte en die daelikse aanskouing van soveel lyding en verdriet rondom hom heen, het die leed in Danie
se hart gedurig soos 'n kanker gevreet aan sy siel.
Drie dae na Danie se aankoms kom daar 'n seuntjie met 'n groot doos
en die boodskap dat sy moeder baie spyt is dat sy laat is met die trourok van
Mejuffrou Joubert, maar ernstige siekte het haar verhinder om dit eerder klaar
te maak. Soos 'n slaapwandelaar neem Danie die doos aan, terwyl hy die kind
onnosel aanstaar. Dan verwring 'n pynlike trek van ontwaking sy moegvaal
gesig. „Goeie Hemel! Dit sou mos vandag sy troudag gewees het!"
Danie het nie die moed om die doos oop te maak nie, en sit dit net so
neer in Elise se slaapkamer. Telegramme en briewe wat gekom het het hy
ook net so onoopgemaak in haar halfdonker kamer neergesit.
Na 'n week is Tant Lenie sover herstel dat Danie met haar oor die ge
beurde kan gesels. Op haar versoek stuur hy toe 'n telegram aan Dirk, haar
getroude seun naby Worcester, om hom te vra om so gou moontlik Kaap-toe
te kom om die toekoms te bespreek en sake vir Tant Lenie te reël. Danie is
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natuurlik baie angstig om na sy ouers in die Vrystaat te gaan, maar kan ook
nie vir Tant Lenie hier alleen agterlaat nie.
Hierop het Dirk geantwoord dat hy onmoontlik nou kan Kaaptoe kom,
want sy hele gesin lê siek aan die griep, en hy is stoksiel alleen op die plaas.
Danie moet maar Tant Lenie meebring plaastoe, dan sal Dirk verder vir haar
sorg. Die besigheidssake sal maar moet wag tot later.
Daar word toe besluit dat Danie Tant Lenie oor 'n paar dae, as sy
sterker is, op haar seun se plaas sal besorg, en dan sal hy aangaan na sy eie
mense. Tant Lenie versoek Danie om alle telegramme en briewe oop te maak
en kortliks te beantwoord, waar dit nodig en moontlik is.
Dit is 'n heerlike lente-agtermiddag. Danie stap Elise se slaapkamer
in en maak die hortjies oop. 'n Sterk geur van kappertjies, gekneus deur die
huiskat wat tussen hul sappige geil ranke onder die venster baljaar, begroet
hom, terwyl hy uit die venster leun om die hortjies vas te haak. Die akkerbome in die tuin lyk so vrolik fris en fraai met hul geelgroen spruitjies, wat in
•die helder sonlig amper deurskynend lyk. Die grafietheining verwyt die hemel
dat hy nie ewe blou is nie.
Maar van al die üktober-glorie bemerk Danie niks nie, want sy siel
is te vol van sy eie droefheid en knaende verlange. Half-bangerig en byna onwillekeurig open hy die doos waarin Elise se trourok lê. Met eerbiedige teerheid haal hy die glansend wit satynrok daaruit en sprei dit uit op haar bed.
Die spanning en opgewondenheid van die afgelope maand, die geweldige skok
by sy tuiskoms, die afmatting van die laaste tien dae en die opgekropte hartstogte span saam in die een oomblik van aandoening en oorrompel hom totaal.
Snikke deurtril sy liggaam toe hy die deinsige wit bruidssluier in sy bewende
hande inmekaar frommel. Hy druk die sluier en dan weer die kragie van die
bruidsrok hartstogtelik teen sy lippe vas.
„My bruidjie, my beskermengel. Ag God! is dit dan die geluk wat ek
.so voor gestreef het deur al die lang jare van hunkerende verlange?
Elise!
Kon ek jou maar nog net eenmaal in my arms vasgedruk het en tog net eenmaal weer jou stem gehoor het!"
Eindelik, met 'n magtige poging om sy selfbeheer te herwin, stap
Danie na die venster en staar met traanverblinde oë na buite. Lank het
Jiy so alleen in sy Gethsemané sy wrede sielestryd deurworstel. Eindelik
het hy sy selfbeheer terug. Hy neem die stawel briewe en telegramme en
gaan sit voor die venster om hul deur te lees. Meeste bevat gelukwense vir
die huwelik van Elise en Danie, en andere getuig van medelye met Tant
Lenie in haar bittere verlies. Toe kom Danie op 'n brief in sy broer se
handskrif aan Elise geadresseer. Hy lees dit soos die ander briewe half
werktuiglik deur. Skielik verander sy hele gelaat. Afgematte droefnis gee

plaas vir duistere onverstaanbaarheid, dan ongelooflike verskriktheid en
eindelik 'n harde wrede bitterheid.
Danie se hande bewe soos 'n dronkaard s'n, terwyl hy vir 'n vierde
maal die noodlottige paragraaf uit sy broer se brief oorlees:
„Jy sal verstaan, liewe Elise, waarom ek nie saam met my vrou
en die kinders kan afkom vir jul trouery nie. Met die tere herinnering aai>
ons salige geluk daardie paar dae in ons liefdesparadys op Millandia, kan ek
nie vir Danie en vir jou op jul huweliksdag kom gelukwens nie. Ja, ons moet
die heerlike geluksdroom van twee jaar gelede maar liewers vergeet. Maar bv
so'n geleentheid is die vergetelheid onmoontlik."
Vir 'n tydjie sit Danie totaal verbysterd onder die verpletterende slag.
Dan, soos een wat al die smarte van die hel verduur het, staan hy langsaam
op met stremme ongevoeligheid op sy gelaat en 'n onuitspreeklike bitterheid
in sy siel. Met wrede beslistheid skeur hy sy broer se brief in fyn flentertjies. Werktuiglik stap hy die huis uit.
Vir ure lank het Danie — nie die
ou Danie nie maar 'n nuwe siellose vreemde man met 'n sieniese uitdrukking
van die wreedste verbitterdheid op sy streng gesig — vinnig aangestap,
sonder doel of bewustheid, deur die dennebosse langs die hellings van Tafel
berg.
*

*
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Dis tien jaar sedert swart Oktober se doodslied die lentelied van
neëntienagtien verdoof het. Die lentelied het al weer geseëvier, en gebroke
harte van swart Oktober kan al weer saamjuig met die lentelied van ont
wakende lewe en liefde, nuwe vreugde en skoonheid. Alleen een hart bly dood,
en selfs die jubelende lentelied vind nooit 'n weerklankie daarin nie. Nee,
selfs die blommeprag, die geelgroen glorie van die akkerbome, die voëlvreugde
of kinderlaggies kan nie die dooie hart uitlok tot lewenslustige blyheid of
vreugde nie. Dis die gevoellose hart van 'n sieniese medikus, wat, vanweë
sy hartsvogtige materialisme en onmenslike gevoelloosheid, die bynaam dra
van „Die Snyduiwel". Maar algar moet toegee dat dokter Danie Brink, by
al sy wrede sienisisme, darem 'n briljante sjirurg is.
LULU
BREWIS.

Die Laaste van die Wikinge.*)

(Alhoewel die toneel van hierdie gedig in die middeleeuse Ysland tydens. die
invoering van die Kristendom aldaar gelee is, is dit op geen bepaalde geskiedkundige
episode gebaseer nie. Dit is ook nie bedoel om 'n weerspieëling van die algemene toestande waaronder die Kristelike leer in Ysland ingevoer is, te wees nie. As dit was,
sou dit ontrou aan die feite wees, want, in teenstelling tot Skandinawië, het Ysland
op betreklik vreedsame wyse verkristelik geword, aangesien die Yslanders, as gevolg
van hulle gedurige rooftogte na die naburige lande, reeds vir byna ses eeue lank in
aanraking met die Kristelike geloof gekom het en geleidelik daarmee versoen geraak
het met gepaardgaande verflouing van hulle eie poëtiese ou gelowe, voordat die
Kristendom eindelik in die elfde eeu na hulle eensame eiland gebring is. Die ou
Wikingelewe was toe ook al byna heeltemal uitgesterwe en deur meer vreedsame
okkupasies vervang en dus kon die nuwe godsdiens in die reeds voorbereide aarde
maklik wortel skiet. Dit was slegs die oorblyfsels van die ou geslag van Yslanders,
wat veral in die ruwe berglande gewoon het, wat koppige maar gewoonlik lydsame
teenstand teen die prysgee van hulle ou gewoontes en lewensbeskouinge gebied het.
Jarl Eirek die Sterke Hand, die verdigte held van onderstaande gedig, is geskep om hierdie laasgenoemde klas, „die laaste van die Wikinge", te verpersoonlik —
en wel hierdie tiepe i n e x c e l s i s . Maar hy staan vir meer as dit — in hom het
ek alles, wat groots en edel in die karakter van ons ou Germaanse voorvaders was,
probeer verpersoonlik: doodbespottende krygsmanstrots, standvastigheid en 'n bar
baars-magnifieke fatalisme — juis die soort heldhaftige deugde wat dit vir hulle baie
moeilik gemaak het om die Kristelike geloof te aanvaar, hoe goed hulle ook uit hulle
tragies-grootse mietologie geweet het dat hulle ou gode eendag by Ragnarok
(godeskemer) moes omkom om plek vir 'n nog groter en ewige God te maak.
By
die tyd dat die Kristendom na Ysland gekom het, was Kristus reeds deur baie beskou
as die voorspelde nuwe God wat na Ragnarok sou regeer.
Die syfers in die teks verwys na die verklarende aantekeninge wat aan die
end van die gedig staan.)

Eirek die Sterke Hand,
jarl van die bergeland,
stil staan hy nou op sy spiesstaf gestut,
moeg is sy bleek gelaat,
bloedig sy krygsgewaad,
kragte en hoop deur die stryd uitgeput.

*) Kort voor sy dood deur die skrywer aan „Die Nuwe Brandwag"
stuur.

ge-

En voor hom uitgestrek,
moedloos en bloedbevlek,
lê al wat nog van sy krygsmag oorbly,
pas uit die slag terug,
hier na die berg gevlug,
deur oormag oorrompel, verslaan en versprei.
Dig pak die wolke op,
swart oor die berg se top,
dof dreun die donder met dreiend gebrom;
ver oor die oostekim,
gloeiend met rooie glim,
borrel 'n rooksee uit Hekla se kom.
Maar op sy hoë rots
staan nog ou Eirek trots,
diep in gepeins in die afgrond te staar,
asof met skerper oor
hy nou die Norne ) hoor
noodlot van gode en mense verklaar.
1

Maar toe die wolketrek
meteens die son bedek,
skielik ontwaak weer ou Eirek die held,
vuur uit sy oë skyn,
moegheid en smart verdwyn,
luid klink sy stem nou oor berge en veld.
Dit is die woorde van Eirek die Sterke,
sy krygsliede wekkend tot strydlus en moed,
'n boodskap van wanhoop, van plig en getrouheid,
wat hul harte verwarm tot fanatiese gloed:
„Telge van Wikinge, helde van Ysland,
wat nog ons Noordlike gode vereer!
lank en met mannemoed,
worst'lend met teëspoed,
het ons die mag van die Kristen trotseer!

„Sal ons wat menigmaal
bloedige seëpraal
woes het geruk uit die Norne se hande,
nou op die vlug geja,
wenend ons lot bekla,
mak en gedwee verdra nederlaags skande?
„Nee! want die Nore was
nooit nie 'n slaweras —
wraaklus ontwaak in ons harte alweer!
'n strooiedood ) sterf ons nie,
vlugtelinge swerf ons nie —
heldedood liewers as lewe onteer!
2

„Maar vóór ons kryg-toe gaan
hoor eers die waarheid aan:
Nooit sal ek jul na oorwinning weer lei!
Want pas met sienersgees
het ek ons lot gelees —
Wee! want die dag van ons gode's verby!
„Kyk," (en hy wys met sy hand na die Weste,
waar in die wolke die son het verdwyn),
„Kyk, dis die teken, die Nornebepaalde,
bode van onheil, die Ragnaroksein!
Was nie die vollemaan
laasnag verduister?
en in stormwolk vergaan
nou die sonnegods luister! )
3

„Dit is die eerste noodlottige teken:
Mani en Sol deur die wolwe verslind!
Hoor nou die skel geluid
wat deur die klowe fluit —
Heimdal se beuelklank gedra op die wind!
„Bifrost se bode
waarsku die gode:
,Te wapen! Te wapen, want Ragnarok kom!"
Ramp oor die aarde spoed,
onheil se magte woed,
reeds trek na Wigrid die Jotuns se drom!

„Kyk hoe die vlamme spuit
Hekla se krater uit,
sie hoe sy hellings nou bewe en gly!
waar diep benede
Loki die wrede
worstelend hom van sy bande bevry!*)
„Hoor, uit die verte ruis
woedend die seegedruis,
waarteen die rotse die vloedwater slaan!
So'n groot brander
maak Jermundgander
as uit die dieptes na Wigrid hy gaan. )
5

„Klaar, onmiskenbaar,
is al die tekens daar,
eenmaal deur Mimir aan Wotan voorspel. )
Netnou begin die slag,
Asgaard se laaste dag —
Wee, want ons gode se tyd is getel!"
6

Hy swyg. Die weerklank van sy woorde
druis ver oor die rotsewoestyn,
die bliksem blits hel in die Noorde,
en die dondergod brom 'n refrein.
Hy swyg -— dan vervolg met ontroering
in 'n spreektoon onstuimig en wild,
soos ene in geestesvervoering,
'n profeet deur sy siening gevuld:
„Wee, wee op die telge van Nore!
en wee op die Wikingebloed!
Want die slag eer geveg is verlore,
en ons vir ons gode moet boet!
Te lank, a, te lank het die gode
in Asgaard die Bose geduld,
te lank het daar Loki die snode
gebly ongestraf vir sy skuld!
En toe hul hom eind'lik onterwe
en vonnis met ewige pyn,

was hul kragte verswak en bederwe
en hul deugde met skuld ondermyn!
Want die monsters deur Loki geskape
het gebly om hul vader te wreek,
en hy met sy broedsel van drake
het gewag om hul kettings te breek;
en Tyr was al lank vantevore
van 'n arm deur Fenris ontbloot, )
en die vegswaard van Frey was verlore, )
en Balder die Skone was dood! )
7

8

9

„Tevergeefs nou die gode se kragte,
tevergeefs nou hul wysheid en moed!
Want nou vir hul ligsin en swakte
moet hulle by Ragnarok boet!
Want met sonde in Asgaard daar bowe
het misdaad op aarde vermeer —
op die bloed van die moord'naar en rower
het Hati en Skoll vet geteer. )
Die rekrute van Walhal word minder
en die magte van Hel uitgebrei, )
geen mag kan die einde verhinder,
want die dag van ons gode's verby!
Die tyd het gekom, deur die Norne
lang eeue gelede bepaal,
wanneer met opskuddings en storme
die gode se duisternis daal,
wanneer as 'n straf vir hul sonde
beide mense en gode vergaan,
opdat dan 'n nuwe, gesonde
en betere wereld ontstaan.
Dan sneuwei op Wigrid se velde
Thor, Wotan en Tiu ) en Frey,
die Ase en Wane en helde, )
dat niks nie van Asgaard meer bly —
niks nie, behalwe net Gimli,
Asgaard se skoonste paleis,
en Wali en Widar, die wrekers,
en Balder uit die dode verrys. )
Op die nuwe gelouterde aarde,
van sonde en smarte bevry,
10

11

12

13

14

sonder krygskal van skilde en swaarde,
sal hulle die weg voorberei
vir die koms van Een groter as hulle,
'n God deur geen swakte onteer,
wat Orlog ) se wil sal vervulle
en die aarde in vrede regeer.
15

„En wie is dié God van die Vrede,
wie se naam selfs ons skalde verstom? )
O, hoor na die kern van my rede,
want dié godheid is reeds aan die kom!
Sy leer is alreeds deur die volke
daar oorkant die water aanvaar,
en word nou in Ysland vertolke
en ons volk in sy kudde vergaar.
Dis Kristus! — die God van die More,
vir wie ons so lank het trotseer —
tevergeefs nou ons stryd en verlore,
want geen mag kan die Kristendom keer!"
16

En onder die luist'rende skare
heers twyfel en wanhoop alom,
ontsteld deur die treurige mare
staan hul in verbystering stom.
En met vrese bevange sink alle
moeg oë en harte terneer —
„Is dit moontlik? — Die gode gevalle?
Ook Eirek tot Kristus bekeer?
Word Wotan deur Kristus verdrewe?
en oorlog deur vrede vervang?
Sal die Wiking sy awontuurslewe
moet ruil vir gebed en gesang?"
En hul kyk na die Ragnarokseine,
deur Eirek met wysheid verklaar,
en voel dat al hoop is verdwyne,
en fluister mismoedig: „Dis waar!"

Maar daar spreek ou Eirek weer —
fors sy stem en nou nie meer
weggevoer met profetiese gloed,
want in sy aangesig
fonkel die oue lig,
weer is hy Wiking met Berserkermoed:
„Dit is my plig gewees
om jul ons lot te lees,
voordat ek jul na jul dode-toe lei.
Waarom is jul ontsteld?
Het julle moed versmelt
omdat ons gode nie meer vir ons stry?
„Lafaarde! Maak dit saak dan
of ons wen of ons verloor?
Getrouheid tot die bitter einde
is die leuse van die Noor!
En al mag d' ou gode sterwe
en hul hele ryk vergaan,
en mag Kristus alles erwe
en die weg na vrede baan,
en al weet ons ook vir seker
dat die nuwe beter is,
die ou gode vol gebreke
en hul ondergang gewis —
ons as Nore,
ons as krygslui,
ons as manne trots en vry,
ken maar net een plig: Getrouheid!
tot die dood getrou te bly!
„By die oorlogspies van Wotan
het ons vadere gesweer, )
Thor se krygsmag teen die Jotun
het ons lewenslank vereer —
sal ons breek 'n eed so heilig
en ou Thor ) se deugde smaad,
om ons lewens te beveilig
in die rol van renegaat?
17
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Nee! want groter as die lewe
is ons ingebore gees,
en wat baat dit om te lewe
as ons nie onsself kan wees?
Ons is Nore,
ons is vegters,
ons is manne trots en vry,
en ons kan ook nou nie anders
as onsself getrou te bly!
„Nie vir ons 'n god van vrede,
nie vir ons sy sagte leer!
want met ootmoed in gebede
kan geen Wiking hom verneer!
Wotan is alleen ons god,
heldelewe sy gebod!
„As die gode nou moet sneuwei,
wat bly dan anders oor
as te deel met hul in euwel,
soos in voorspoed vantevoor?
Aan ons oue Noorse helde
was hul seëninge groot —
laat ons hierdie goed vergelde
in die dae van hul nood!
Laat ons hier op aarde sterwe,
uit die dood dan op te staan
en as stryders van die gode
na hul laaste veldslag gaan!
Ons as Nore,
ons as helde,
kan geen groter eer verwerf
dan om saam met onse gode
ook by Ragnarok te sterf!"
En sy krygslui, opgewonde,
hef hul oorlogskreet omhoog,
soos die swaarde wat hul hoogswaai
blits die vuur in elke oog.
„Lei ons voort, Jarl Eirek!" roep hul,
„Lei ons moedig na ons dood!
262

Ons sal sterwe saam met Wotan,
aan hom trou wees in sy nood!
Onse wapens,
onse kragte,
is die gode toegewy —
in ons dood, soos in ons lewe,
sal ons onoorwonne bly!"
En ou Eirek lig sy krygspies
met 'n priesterlik gebaar,
soos die wonderspeer van Hermod, )
oor die doodgewyde skaar:
19

„Voorwaarts dan, arendkroos!
Berserkers roekeloos!
Die eredood soek ons in wapengeweld!
Kos vir die rawe
liewers as slawe!
Geen ander dood is geskik vir 'n held!
„Dan vir die laaste maal
sal die Walkure ) daal
om van ons dooies rekrute te kry,
wat as Einheriar
saam met die godeskaar
in Ragnaroks veldslag op Wigrid sal stry!"
20

En na hul laaste slag
snel nou die heldemag —
verby al hul wanhoop en moegheid en pyn —
staalgekletter vul die lug,
en van die kranse trug
bulder die eggos die trotse refrein:
,,Wotan!" so klink dit luid
van alle kele uit,
„Ons plig sal ons doen en ons eed sal ons hou!
Hoor onse swanesang!
Seën onse dodegang!
Wotan! ons kom, aan u roepstem getrou!"
E. A.
SCHLENGEMANN.

VERKLARENDE AANTEKENINGE.
*) Die Nome was die drie Noorse skikgodinne, wat kennis van die verlede, die
hede en die toekoms besit het.
2

) 'n „Strooiedood" was die veragtelike naam deur die ou Nore vir 'n natuurlike dood
gebruik, wat deur hulle soveel moontlik vermy is daar slegs dood op die slagveld
hulle 'n plek in Walhalla, die krygsmanshemel, kon besorg.

3

) As verklaring van hierdie stansa en die volgende twee dien die volgende: Dit was
volgens Noorse mietologie voorspel dat net voor die aanbreking van Ragnarok
(die „skemer", of ondergang, van die gode) sou Sol (die son) en Mani (die maan)
deur die wolwe Hati en Skoll, wat hulle al die eeue deur agtervolg het, eindelik
ingehaal en verslind word. By die aanskou van hierdie ramp sou Heimdal, die
wagter van die gode, wat op die brug Bifrost (die reënboog) gestasioneer was,
onmiddellik die alarm op sy trompet blaas, wat oor de hele Heelal sou gehoor
word, en dadelik sou die gode en hulle leer van gesneuwelde helde optrek na die
velde van Wigrid om die laaste groot veldslag teen hulle aartsvyande, die Jotuns,
of reuse, en die inwoners van Niflheim (die doderyk van boosdoeners) te veg
— 'n veldslag, wat in die uitroeiing van altwee kante sou eindig.

*) Loki, die vuurgod, was vir sy skelmstreke berug. Nogtans het die ander gode
hom lank in Asgaard (letterlik „godehof", die tuiste van die gode) geduld, weens
die slimme raad waarmee hy hulle dikwels gehelp het. Later het sy misdade
egter so erg geword dat hy uit Asgaard verban en in 'n onderaardse grot vasgeketting is. Loki se geweldige spartelinge hier om los te kom van die pyn
veroorsaak deur die gif wat van 'n slang bo sy kop op sy gesig getap het (iets
wat egter alleen kon gebeur wanneer sy getroue vrou, Sigyn, wat hierdie gif in
'ii bakkie opgevang het, moes omdraai om dit leeg te maak) is deur die Nore
as die oorsaak van aardbewinge en vulkaniese uitbarstings beskou. Net voor
Ragnarok sou Loki met 'n buitengewone poging homself bevry en deelneem aan
die groot geveg teen die gode.
*) Jermundgander, die Midgaardslang, was een van die drie monsterkinders van Loki
en die reusin Angurboda. Hy is deur Wotan in die see gegooi, waar hy so groot
geword het dat hy later die hele aarde omsirkel het. Sy uitkoms uit die see om
aan die veldslag van Ragnarok deel te neem, sou 'n geweldige opskudding van
die oseaan veroorsaak.
•) Wotan, die koning van die gode, het sy groot wysheid en kennis van die toekoms
gekry deur van die fontein van Mimir te drink.
7

) Die wolf Fenris was die twede kind van Loki en Angurboda. So groot en ge
vaarlik het hy geword dat die gode hom moes vasbind, by welke geleentheid die
woedende wolf een van Tyr, die oorlogsgod, se hande afgebyt het. Ook Fenris
sou later van sy bande ontsnap om op die laaste dag teen die gode te veg.

•) Frey, die god van die feë en somer, het sy wonderlike selfvegtende swaard aan
sy dienskneg, Skirnir, as beloning geskenk, omdat laasgenoemde hom gehelp het
om die skone reusin Gerda tot vrou te kry. Gevolglik moes hy hom by Ragnarok
met geen ander wapen as 'n takbok se horing verdedig.

9

) Balder, die god van lig en onskuld, was die liefling van die gode. Sy vroegtydige
dood is deur die jaloesie van Loki te weeg gebring. Dit was hierdie misdaad wat
die direkte aanleiding tot Loki se verbanning uit Asgaard gegee het.

10

) Hati en Skoll was die wolwe wat die son en maan gedurig agtervolg en eindelik
ingesluk het. Hulle sou alleen hiertoe in staat word wanneer daar genoeg van
hulle spesiale kos, die vlees van moordenare deur die aarde gelewer word om
hulle honger te stil.
) Hel, die derde kind van Loki, was die koningin van Niflheim, die onderwereld of
doderyk, met aparte afdelinge vir die siele van diegene wat nie op die slagveld
gesterwe het nie en vir misdadigers wat gepynig sou word maar later teen die
gode op die laaste dag sou veg. Gesneuwelde krygslui aan die ander kant sou na
Walhalla in Asgaard gaan en by Ragnarok die gode se bondgenote wees.

1 1

1 2

) Tiu is 'n ander naam vir die oorlogsgod Tyr.
is oorgelewer in die woord „Dinsdag".

'n Ander vorm van sy naam, Tin,

1 3

) Die Noorse gode was van twee soorte: die „Ase", die eerste inwoners van die
hemel, en die „Wane", die lug- en seegode, wat van 'n laer rang was.

1 4

) Wali (god van die lente) en Widar (god van die vrugbaarheid van die aarde) was
altwee seuns van Wotan. As verpersoonlikinge van die ewige natuurkragte, sou
hulle nie by Ragnarok sterwe nie. Wali het die dood van Balder gewreek deur
sy moordenaar, Hodur, die blinde god van duisternis, te dood, terwyl Widar die
Fenris-wolf, wat vir Wotan by Ragnarok gedood het, om die lewe sou bring.
Verder sou Balder, as sinnebeeld van lig en onskuld, na die uitroeiing van die
magte van die Bose van die dood opstaan.

" ) Orlog was die geheimsinnige ewige wet van die Heelal, groter nog as die gode,
en sonder begin of einde.
1 6

) Of skoon die ou Noorse skalde, of digters, die einde van hulle goderyk in die
kleinste besonderhede beskrywe het, het hulle nooit 'n naam vir die groot god
wat daarna s.ou regeer gehad nie. Al wat Saemund se Edda daaroor sê, is:—
„Dan kom 'n ander,
magtiger nog,
maar wie se naam
ek nie durf noem nie."

1T

) Vroeg in die lewe het alle Noorse vegsmanne hulself aan Wotan gewy en gesweer
om met wapens in die hand te sterwe.

18

) „Ou Thor" was die gebruiklike wyse waarop die ou-Nore van hierdie populêrste
van al die gode gepraat het.

1 9

) Hermod was die bode van die gode en is dikwels deur Wotan uitgestuur om die
wonderspies, Gungnir, oor die hoofde van stryders, net voor die aanvang van 'n
geveg, te swaai, om hulle met waaghalsige krygswoede (die sogenaamde „Berserker"-woede) te vervul.

2 0

) Die Walkure was ewige maagde wat by elke veldslag deur Wotan uitgestuur is
om van die gesneuweldes die dapperste uit te soek en hulle na Walhalla te dra.
As bewoners van Walhalla is sulke gesneuwelde helde „Einheriar" genoem.

E. A. S.

Drie Oosterse Gedigte.
1. DIE SJALIMEER.
(Ali die handelaar bemin Aziza*, lieflingsvrou

Ayesha**)

van die

Sultan.)

1.
(Vriendin van Ali):—
Rooi soos die trane wat goue granate
Stort in die silwer Sjalimeer,
Rooi is haar lippe, en sag soos 'n roosblaar,
Sag is die lippe wat Ali begeer.

Vrouens van die

Harem:—
Sag is haar lippe, maar sterk is die mure
En skerp is die staal van die Sultan Rameerl
2.

Ayesha:—
Swart soos die donker fluweel wat die nag
Vou om die slapende Sjalimeer,
Swart is haar oë, en blink soos die sterre,
Blink is die oë wat Ali begeer.
Vrouens van die

Harem:—
Blink is haar oë, maar hoog is die vensters
En diep is die grag van die Sultan Rameerl
3.

Ayesha:—
Wit soos die lig wat die lotus weerspieël,
Diep in die hart van die Sjalimeer,
Wit is haar boesem, en skoon soos 'n blomkelk,
Skoon is die boesem wat Ali begeer.
Vrouens van die

Harem:—
Skoon is haar boesem, maar fyn is die oë
En swart is die hart van die Sultan Rameerl

*) Spreek uit: Azieza (Arabies vir: My Geliefde).
**) Spreek uit: Aaisja.

4.
Ayes ha:—
Gragte en mure en swaarde verag hy,
Alles beswyk voor die hart wat begeer;
Braaf is die minnaar, en fier soos 'n strydros,
Fier is die minnaar wat doodstraf trotseer.
Vroums

van die Harem:—Fier is die minnaar, maar wit die geraamtes
Wat skuif oor die sand van die Sjalimeer!

2. DIE OPAAL.
(Vrouens van die Harem bewonder die Opaal in die swaard van Rameer.)
Ayesha:—
Kleurbranders eindeloos,
Diep uit opalehart,
Breek op die silwerrand
Van hierdie perlemoerstrand.
Vrouens*—
Talloos die tinte wat binne-in brand,
Skoon die opaal in die swaard van Rameer,
Kleurbranders
eindeloos,
Diep uit opalehart,
Rein die juweel in die swaard van Rameer!
Ayesha:—
Blou uit die see gesteel,
Rooi vlamme onderdeur,
Sag-groen en pêrel-grys,
Kleurlaag op kleurlaag verrys.
Vrouens:—
Rein die juweel in die swaard van Rameer,
Draer se luim word deur tinte bewys,
Blou uit die see gesteel,
Rooi vlamme onderdeur,
Skoon die opaal in die swaard van Rameer!

3. DOOD VAN ALI.
(Ali sing voor Aziza se venster en word deur Rameer

beloer.)

1.
Ali:—
Soet soos die klank van die dulsimer,
Soet is die lied van die nagtegaal,
Helderwit maanskyn en gloeiende rose,
Kyk hoe die Sjalimeer blink soos opaal!
Vrouens van die

Harem:—
Rooi die opaal in die swaard van Rameer,
Rooi soos die bloed wat die Sultan begeer!
2.

Ali:—
Sag soos die sterwende klank van die lier,
Klink nou die lied van die nagtegaal,
Kom, my geliefde, dis Ali wat fluister,
Brandend my hart soos die vuur in opaal!
Vrouens van die

Harem:—
Vinnig verander die kleur van opaal,
Klaar is die lied van die nagtegaal,
Agter die goue granaatheining skuil hy
Hoog swaai die swaard, en rooi die opaal!
3.

Ali:—
Sag ween die snaar van die dulsimer,
Soet snik die stem van die nagtegaal
Stil is die rose asof hulle luister
Kom, my geliefde, dis ek wat jou haal . . .
Vrouens van die Harem:—
Nooit klink die lied van die nagtegaal weer,
Rooi is die swaard van die Sultan Rameer!
1. D. DU

PLESSIS.

Sy Riem Styfgeloop.
ÜM Alwyn het langs die groot trekpad gewoon tussen die hoëveld en die
boswêreld. Paaie was skaars, veral in die bergwereld. Nagelang 'n
hoëveldse boer verder of nader aan sy bosveldse plaas woon, het hy
•daar so in April of Mei die bokwa opgepak en die klompe vee koers laat vat
winterveld-toe. Elkeen had in die begin, so te sê, 'n eie pad tot by die naaste
publieke pad, wat van sy distriksdorp of van die naaste dorp aan sy plaas na
die noord-oostelike dele van Transvaal toe lei; dog soms nog voor die twede
helfte van die trek — wat in die geheel van 25 tot 40 dae duur — en seker vir
die laaste tien dae had almal, wat na daardie bepaalde deel van die Bosveld
trek, dieselfde grootpad. Hulle moes almal Alwynsberg uit, vervolgens gedurende verskeie dae al op die rante langs, voordat hulle, op die anderkant van
die rand, kon sprei, elkeen na sy besondere staanplek toe.
Die pad Alwynsberg uit was swaar, dog sodra 'n mens bo kom, kon jy
stilhou, want daar was pragtige water by die uitspanning en elke trekker het,
nee moes daar uitspan, dewyl die skape nog langsamer die steilte uitklim as
die ossewa.
Van die uitspanning af was, op 'n distansie van 'n paar myl, 'n stewige
boerewoning sigbaar. Dit was oom Alwyn s'n. Syne was ook die uitspanning
mitsgaders al die grond teen, onder en bo-op die berg vir myle in die rondte.
Hy was 'n welgestelde, selfs 'n ryk man. Maar hy kon dit nie laat nie om
•elke wa wat daar uitspan by te ry nie. Die ou had groot liefhebbery vir perde
en daarom was hy altoos in besit van minstens 'n vasgeboude, flukse ryperd
wat sy liggaam van oor die drie honderd pond nouliks voel, en 'n paar vurige
karperde, waar slegs hy mee mag ry, behalwe ook nog 'n klompie aanteelmerries.
'n Boer het dit eintlik as 'n skande beskou om op 'n merrie te ry, ofskoon
•daar gewoonlik 'n paar onder-die-man-geleerdes by die trop was. Wanneer
•egter oom Alwyn na die gesondheid van die Bosveldboere daar op sy uitspanning wil gaan verneem, gee hy steeds bevel: „Filand, saai vir my ou Dennie
op." Dit was, vir sover daar van so'n erepos sprake kon wees, die stammoeder van die perdeboerdery op die plaas •— 'n ou donkerbruin merrie met 'n
lang stert, wat nie meer vet kon word nie, omdat haar gebit reeds te sterk
afgeslyt was.
So op 'n kort draffie ry die oubaas na die wa of waens toe, met 'n
looibont sakdoek om sy nek, in die een baadjiesaak sy pruimtabak en in die
andereen 'n paar sakkies, gemaak van heel afgeslagte en daarna sag ge-

breide steenbokvelletjies. Na die begroeting en oor en weer verneem na die
liggaamlike welstand, laat oom Alwyn op takvolle manier uitkom, dat die
ander sig met vee en al op sy gebied bevind.
„My veld is vanjaar mooi, nè?"
„Ja — nee, oom Alwyn is 'n geseënde man."
„Jy kan maar jou veetjies 'n bietjie laat uitwei; ek meen ek gee
om nie."

nie

„Baie dankie, oom."
Na nog 'n bietjie gesels haal die oukêrel so ongemerk die twee leersakkies voor die dag, met die woorde: „Hoe lyk dit, kan jy my nie 'n paar
trekseltjies koffie en 'n bietjie suikertjies laat kry nie?
Die dorp is so ver
en die paaie tog so sleg, dat ons al so te sê totaal uit is."
In daardie dae moes 'n trekboer se huisvrou, voordat die trek 'n aanvang neem, 'n genoegsame voorraad meel, koffie, suiker, sout, kerse, seep en
ander kosware inslaan vir die hele winter, want winkels was skaars in die
Bosveld en selfs wanneer die enkele een, wat nog binne bereik val, op sy uithangbord homself aankondig as „Dealer in Boer and Kaffir Goods", was slegs
die twede deel van die bewering ten volle gegrond. Daar moes dus spaarsaam omgegaan word met die bepaalde kosware wat nie, soos die vleis, telkens uit die trop of deur middel van die jag, aangevul kon word nie. Maar
wat kan 'n trekboer by die verneem van so 'n versoek anders doen as daaraan
gevolg gee? Hy is op die man se grond, hy is van nature goedhartig, sodat
sy eie geaardheid en die sedeiike verpligting van die oomblik saamspan teen
moeder die vrou se wintervoorraad.
Van die betreffende kalbasse word twee voor die dag gehaal, asook twee
lepels. Onderwyl die man die begeerde uitskep en oorgooi in die oopgehoue
sakkie, verslind ou Alwyn elke lepelvol met sy oë en bereken in sy siel die aantal koppies genot, wat dit hom gaan verskaf. Sodra hy merk, dat die gewer
reken dis nou haas genoeg, spreek hy hom aanmoedigend toe: „Jy moet jouself
nie ontriewe nie, maar kan gerus nog 'n paar lepeltjies ingooi." By die een
het dit die gewenste uitwerking; ander gee enigsins nukkerig die sak terug
met iets as: „A nee—a, oom Alwyn, jy moet weet, dat ons die hele winter
moet uitkom met wat ons op die wa het."
So word dag vir dag, wa vir wa bygery en gebrandskat, solank as die
intrekkery duur. Selfs Dennie weet al, dat as die oubaas haar opklim, sy die
voetpad na die uitspanning moet vat. En wanneer die trekboere daar so teen
Augustus—September weer uittrek, laat die ou hulle opnuut elkeen tol betaal,
met die verskil, dat dit dan ,,'n stukkie wildsbiltong" is, wat ou Alwyn van
elkeen afbedel.

By die huis gekom, gee hy bevel aan tante Dorie om spaarsaam te werk
met die goedjies, wat die trekboere so goed was om horn present te gee.
Sy
het haar vroeër geskaam vir wat sy in 'n onbewaakte oomblik „die skandelike
bedelary" genoem het; maar sy had 'n kwaai man en het spoedig uitgevind,
dat stilbly vir haar die beste gedragslyn was. Hy, van sy kant, het haar fyngevoeligheid altans insover probeer ontsien, dat hy dit altoos — soos reeds
aangestip — wou laat voorkom, asof die mense uit eie beweging van hulle
onmisbare voorrade aan hom afgestaan het; maar sy wis wel beter.
Hierdie neiging tot suinigheid in die karakter van die ou kerel het
toegeneem, hy het al inhaliger en naderhand vreksuinig geword. Tante Dorie,
wat indertyd ruim soveel as hy bygedra het tot die gesamentlike boedel, het
daar die meeste onder te ly gehad, aangesien sy die huishouding moes beredder
met hulp van al minder en minder toereikende middele. Sy kon vir haarself
amper nie eers meer voldoende goed vir klere koop nie. Nou en dan het sy
met nagmaalsgeleenthede — die enigste tyd dat sy ooit op die dorp en dus
by die winkels gekom het — deur die nood gedryf, uit die band gespring en
'n paar jaarts meer sis, linne, flennie en duiwelsterk gekoop as wat strik
volgens afspraak mag gebeur het. Dit was dan soveel as wat die heer des
huises kon doen om sy ergernis te bedwing, totdat hulle weer op Alwynsberg terug is. Dan bars die storm van verwyte en skimpe los. Sy word
uitgemaak vir 'n deurbrengster, geldvermorster en ydeltuit, wat net altoos aan
mooi aantrek dink. „Maar my liewe ou man, ek kan tog nie kaal loop nie,"
het sy eenmaal gewaag om teen te werp. Maar kyk, dit moes sy nie gesê het
nie! Hy het selfs vloekwoorde gebesig en gedreig om haar die huis uit te ja.
By 'n later geleentheid het tante Dorie, wat die rasery en verwyte al
hartelik moeg was, sowaar gewaag om daarop te sinspeel, dat minstens die
helfte van wat hulle besit hare was en sy dus die reg had om daaruit haarself
en haar huis te voorsien van die allernodigste. Ou Alwyn kon die bewering
nie weerlê nie en, soos dit gewoonlik in dergelyke gevalle gaan, hy het nogeens so woedend geword. Hy had net klaar die kar uitgespan, staan nog
met die karwats in sy hand en — voordat hy goed wis wat hy doen, gee hy
sy wederhelf 'n paar houe oor haar skouers, onder die uiter van verwensings
en vloeke.
Wel, toe die beginsel eenmal neergelê was, het die praktyk op heel
natuurlike wyse sy intree gedaan en spoedig die stadium van 'n gewoonte bereik. Na elke afranseling wat hy haar toegedien het, het die oukêrel weer kom
mooipraat en flekflooi en eindelik vergiffenis ontvang. Saam het hulle
dan neergekniel en die ou het krag gevra tot selfbeheersing. Na die twede
sombere plegtigheid van die aard, het hy opgegee: „Hoe ik worstele, hoe ik
stryde" — en die ou dame het instinkmatig besef, dat haar lot, as geheel ge-

neem, sou bly wat dit was. Sy het naderhand die ouderling van die wyk
kennis gegee, die kerkraad het 'n paar van sy lede na oom Alwyn gestuur
en hy het beterskap belowe.
Uiteindelik was daar geen ander weg vir die mishandelde vrou meer oop
nie, as om die beskerming van die wet in te roep. Die landdros het die nodige
stappe gedaan en die saak laat voorkom. Oom Alwyn moes sy plek in die
beskuldigdebank inneem, onder bewaking van 'n konstabel, terwyl tante Dorie
as getuie optree. Sy het vertel, hoe haar man haar afgeskeep het met klerasie
en huisbenodigdhede, hoe dit al erger geword het, totdat hy selfs begint te
vit het op die hoeveelheid kos wat sy nuttig. Hoe hy telkens met haar geraas
het oor nietighede, hoe hy haar eindelik eendag slaan en dit daarna al veelvuldiger voorgekom het.
Opeens val hy Raar in die rede met die woorde: „Ou vrou, moet dan
nie so staan en lieg nie."
Maar tante Dorie het besef, hoe sy vandag tenminste veilig was, haar
hart was vol van jare se ingehoue smart en sy het uitgepak. Die beskuldigde
voel, dat die saak sterk teen hom gaan en wend hom tot die regbank: „Landdros, ek reken jy kan my maar 'n boetetjie oplê."
„Hoeveel dink jy kan jy betaal?"
„Ek reken so 'n vyf shillings.
en hy bedui met die plathand.

Ek het haar net so'n vegie gegee" —

Die landdros tot die sipier: „Vat hom, sit hom in die tronk vir 'n
maand. En" — tot die beskuldigde — „as jy weer voor my kom oor hierdie
dinge, sal ek jou minstens 'n jaar harde pad en honderd pond boete gee,
gehoor."
„O Here!"
Die huismeid was ook gedagvaar as getuie vir klaagster, maar die
landdros het dit nie nodig geag om haar te hoor nie. Die tronkie was klein
en uit nuusgierigheid het die skepsel die volgende more, net voordat sy en
haar ounooi plaastoe sou vertrek, kastig toevallig voor die inrigting verby geloop en daar sien sy haar oubaas.
„More, oubaas."
„More, Mina, julle moet nou nie al die biltong opvreet nie, hoor."
Die maand het vreeslik langsaam omgegaan en wat die straf des te ondraagliker gemaak het, was die gedagte aan al die morsery en verspilling wat
daar bepaald op die plaas sou aangaan, onderwyl sy wakende oog daar nie
is nie.
Tante Dorie had maar altoos 'n kappie van groenbont sis gedra, dog
toe sy die keer voor die hof getuienis moes gaan aflê, het sy genoeg geld uit

haar in 'n deemoedige en aan goedhartigheid grensende stemming verkerende
ou man losgekry om sulke mooi rooi goed, wat amper aan sy of satyn laat
dink, te koop om daarvan 'n hoofdeksel te maak.
Die kwaai buie van oom Alwyn het nie na sy straf heeltemal opgehou
nie. Maar net soos dit bedenklik begint te lyk, verdwyn tante Dorie so ongemerk in die slaapkamer en as sy weer voorkom, het sy die hofkappie op. Waar
algemeen aangeneem word, dat die sien van 'n rooi lap 'n bul tot woede
prikkel, het die rooi kappie steeds sterk kalmerend op hierdie een ingewerk.
ƒ. P. LA

GRANGE-LOMBARD.

Ons Groot Geheim Verraai.

Vader Son se groot oog glinster
Goud deurglans met karmosyn;
Sy bewondering van ons liefde
Beeld hy af in rooi robyn.

Moeder Nag met stille glimlag,
sprei haar sterremantel uit,
Wyl sy twee verliefde kinders
Seënend in haar arms sluit.

Suster Maan, die blanke, reine,
Wil die ewewig behou
En die hartstog van ons liefde
Met haar silwerlag bedou.

Ons geheim is gladnie veilig
Toevertrou aan die natuur.
Hoor die wind dit skelmpies fluister
Aan elke blom en kreatuur.
HESTELLA.

*) Antwoord
Nuwe Brandwag",

van Hestella op gedig aan haar deur Eitemal, sien „Die
deel II, No. 2.

die
S.-A. Bantoe.
VI. SLOTWOORD.

I

N die voorafgaande het ons enige grepe uit die Bantoevolksoorlewerings gedoen; tyd en ruimte was te min om ook maar 'n klein gedeelte, selfs van
die mees tiepiese, van die oorryke stof weer te gee; maar as ons in die
taak wat ons ons opgelê het nie heeltemal gefaal het nie, dan sal die lesers van
hierdie reeks artiekels tenminste één indruk onder anderes van die materiaal
gekry het, die indruk naamlik van sy oorspronklikheid.
En ook meen ons te
durf hoop dat daar saam met die indruk die gevoel opgewek is dat daardie
oorspronklikheid in die Bantoe-volksgees bewaar en ontwikkel moet word, en
dat daar iets skoons vir die wereld verlote sou gaan as dit moes kwyn en uitsterwe, en net nog bewaar sou wees in onvolledige, half-verstarde oorblyfsels,
die stukke en brokke van 'n kuituur wat dood is: hoogs interessant vir die
kunskrietikus, hoogs belangrik vir die kunshistorikus, prikkelend vir die
kunstenaar, die kunsliefhebber, maar dood in die lewende wereld.
Ons het hier gedoel op die tweevoudige belangrikheid van die Bantoevolkskuns, die esteties-historiese en die lewend-kulturele. Wat is die posiesie
van daardie volkskuns met betrekking tot daardie twee kulturule momente, en
hoe kan ons te werk gaan dat hy tot sy reg mag kom in hierdie twee opsigte?
Ten eerste, wat betref die esteties-historiese waarde. Al besit ons genoeg gegewens om seker te wees dat die Bantoe-volksoorlewerings 'n onomstootlike kunshistoriese waarde het, tog is ons nog ver daarvan om genoeg te
besit om die volle waarde daarvan te skat, laat staan om alles te besit wat nog
opgeteken kan word, om maar nie eers te praat nie van wat alreeds waarskynlik vir altyd verlore gegaan is. So bestaan daar, om maar net van één betreklik klein taalgroep te praat, drie gedrukte versamelings van net spreekwoorde, van omtrent 'n sewehonderd elk, wat bymekaar 'n versameling sou
vorm van omtrent 'n twaalf- tot dertienhonderd spreekwoorde, as ons
die wat in die verskillende versamelings identies is of die wat maar net
variante is, uitskakel.
En tog verteenwoordig dit, die skrywer is
daarvan oortuig, maar 'n betreklik klein gedeelte van die Sotho-spreekwoorde
wat nog op te teken is, om maar te swyg van die wat ons nooit meer sal kan
opteken nie. En dit in één taalgroep, één enkele uit die by die honderd groepe
waaruit die Bantoe-taalfamielie bestaan; één taalfamielie, laat ons dit nog

daarby sê, uit minstens drie autochthone taalfamielies in Afrika! Maar, al is
die beraamde rykheid van die volksoorlewerings so groot, tog moet ons met
leedwese erken dat die deel daarvan wat ons tot ons beskikking het vir wetenskaplike of kulturele doeleindes heelwat kleiner is en — kleiner word. Want
nie alleen is daar baie verlore gegaan, nie alleen kan ons die goed nie so gou opteken nie as die enige vraagbake vir die ou-Bantoe-volkskultuur, die ouere geslag van mans en vrouens, doodgaan. Erger nog: die ou volkswysheid en
-kuns word nie meer, soos vanouds, van die ouere op die jongere geslag oorgedra nie, sodat daar minstens 'n sekere persentasie van die intellektuele skat
van die volk bly bestaan. Die ouere geslag sterwe uit, en met hom sterwe sy
kennis, want die jongere geslag leer dit nie meer van hulle nie.
Dit bring ons naar die twede moment in die betekenis van die kwynende
volkstradiesie, die kulturele, lewende waarde. Wat kan 'n dooie of sterwende
kuituur vir 'n volk of vir die wereld beteken, behalwe esteties-histories?
Die
Bantoe-kuituur is nog nêréns heeltemal dood nie, maar orals aan kwyn, op
sommige plekke bepaald aan sterwe.
Kan dit nog iets vir die Bantoe-volke
en vir die wereld in die algemeen gaan beteken, buiten dat ons hoop om nog
baie van die ou kuituur te boek te stel om dit vir kunshistoriese doeleindes te
besit?
Om hierdie vraag ook maar enigsins bevredigend te kan beantwoord
moet ons bietjie stilstaan by die redes waarom die Bantoe-kuituur aan kwyn
is, en moet ons die gevolge daarvan bietjie noukeurig bekyk. Heelwat van die
rede is natuurlik die uiterlike verandering van die Bantoe deur kontak met die
witman en ander volke. Die innerlike verandering beskou ons nie as 'n gevaar nie, eerder 'n wenslikheid: want 'n kuituur wat lewende waarde wil besit
moet nie verstar nie, dit moet op eie bane verander, omgeskep word, uitbrei,
hier en daar verval. Maar die uiterlike veranderings wat daar in die lewe
van die Bantoe plaasgevind het is nie van die aard nie: hulle dra nie by tot die
natuurlike vervorming en ontwikkeling van daardie kuituur nie: hulle verwurg
dit en trap dit dood.
Heelwat van so'n verskynsel is onoorkomelik. Dit is 'n natuurlike loop
van sake dat 'n sterkere kuituur 'n swakkere verdring, al moet ons daarby onthou dat 'n fiesiek-magtigere ras nie altyd die draers van 'n kultureel-sterkere
tradiesie is nie. Graecia capta . . . En om dit 'n natuurlike verskynsel is hoef
ons nog nie toe te gee dat dit 'n wenslike is nie.
Maar wat, veral in ons land, met die Bantoe-kuituur gebeur is, en nog
vandag gebeur, is nie net die natuurlike loop van sake nie.
Wel die meerderheid, al is dit nie die oorgroot meerderheid nie, en
al is dit seker nie almal nie, van die witmense het 'n gevoel dat hulle, uit
morele of ander gronde, 'n sekere verpligting het om die Bantoe- en ander
primitiewe volke in seker mate op te hef. Aan daardie pligsgevoel word ver-

vulling gegee op verskillende maniere, waarvan ons één enkele, om ons pleidooi
nie te lank te maak nie, sal beskou, naamlik die opvoeding van die Bantoejeug in die skole. Maar nou is die meeste wat met die opvoeding van die
swart rasse in ons land te doen het nie alleen trots gewees op ons Europese
kuituur nie, iets waar hulle alle reg op had; hulle is ook verbasend en tragies
blind gewees vir die waarde van die Bantoe-kuituur. So is dit dan dat hulle
naar vermoë gestreef het om daardie kuituur uit te roei, en daarvoor te söre
dat die jonge Bantoe-kind en die ouere Bantoe-leerling in kerk, skool, opleidingsinstituut, en waar ook al, niks van die Bantoe-kuituur sal leer nie,
maar net die Europese kuituur met lepels in sal kry; die doel moes tog oënskynlik gewees het om die Bantoe so gou as moontlik te assimileer tot witmense, altans in kuituur. So is daar dan nog wél deur die sendelinge, tenminste in hulle suiwer evangelisasie-werk, die Bantoetale gebesig, al vind ons
selfs nou nog 'n aantal kerk- of sendinggenootskappe wat dit heeltemal nie
nodig ag om die Bantoetale te besig nie, en die witmans-godsdiens dan ook
maar tegelyk in die witmans-taal verkondig; nog meer genootskappe vind ons
wat, hoewel hulle wel meen dat die Bantoe hulle godsdiens in hulle moedertaal moet kry, tog dit nie nodig ag dat die wit sendeling daardie moedertaal
moet ken nie, sodat hy hom maar altyd op 'n tolk moet verlaat. Tog is die
kerke en die sendinge nog befreklik gunstig gesind teenoor die Bantoetale, al
is hulle ook, somtyds maar net uit blinde oorywer, gewoonlik volstrek teen
alle Bantoe-kuituur, selfs waar daardie kuituur nie, selfs uit 'n nou-Christelike
oogpunt beskou, „sleg" kan genoem word nie. Maar in die skole is die toestand anders. Daar word die Bantoetale, met 'n paar prysenswaardige uitsonderings, lydelik getolereer, niks meer nie, en skyn die kontrolerende gees
in die onderwysbestuur in die rigting van minder tolerasie te gaan, al is daar
ook 'n sterk beweging om die tale juis aan te wakker. Die tale, dit hoef ons
hier wel nie te beklem nie, is die draers van die kuituur: en aangesien die
Bantoetale in die Bantoeskole op so'n wankelende voet staan kom die kuiture
heeltemal nie tot hulle reg nie. Dus, die Bantoe-kinders word groot met die
minimum van kennis van hulle eie tale, hulle eie kuiture, hulle eie volkstradiesies en volksgees. Blankes word hulle natuurlik ook nie, maar dit skyn nie
in te dring by die gros van diegenes wat hulle vir die assimilasie van die
Bantoevolke beywer nie.
Ons kan nou die vraag wat ons hierbo gestel het begin beantwoord.
As die Bantoekuituur bly kwyn, bly uitsterf, soos hy nou dreig te doen, dan
sal dit seker nie 'n rol van betekenis kan speel in die lewe van die Bantoe
nie, nog minder enige rol in die wêreldkultuur, en dan moet ons ons gelukkig ag as ons nog kan red wat daar te red is van die verdwynende volksoorlewerings, die tenietgaande kuns, die doodgedrukte volksiel. Maar, as
teenvraag, kon ons dan tegelyk vra: Waarom moet die Bantoekuituur

kwyn, waarom moet die Bantoe-kuns dood, waarom moet die Bantoe-siel stik?
Toegegee dat daar heelwat in die Bantoe-volksoorlewerings is wat nie die moeite
werd is om te bly bestaan nie, toegegee dat daar baie in die volksgewoontes is
wat bepaald onwaardig is en wat doodgedruk moet word, kan daar dan niks
gedoen word om die goeie uit die Bantoe-verlede te bewaar nie en daarmee
'n betere Bantoe-toekoms bou? Bestaan die redding van die Bantoe-volke
alleen dan daarin dat hulle moet ophou Bantoe-volke te wees?
En dan kry mens weer moed. Want, gelukkig, daar is 'n gedagtestroom
wat die wereld deurloop, en wat selfs in ons afgeleë Suid-Afrika weerklanke
vind, 'n gedagtestroom wat nie wil hê dat enige goeie ding in enige kuituur
wat ooit op die wereld gewees het verlore moet gaan nie, vir die beswil èn van
die draers van daardie kuituur in besonder, en vir die wereld in die algemeen.
En daardie gedagtestroom win veld, gelukkig ook in ons land. Dit word besef
dat daar onreg gedoen is aan die negerkulture, 'n heeltemal vermydelike, onnodige en onnatuurlike onreg, deur hulle orals dood te wil maak.
So wil
opvoedkundiges in Afrika, soos Pater H. M. Dubois in Frans-Kongo en Dr.
Bryant Mumford in Brits-Oosafrika, die ou kultuurvertrap-politiek opsy sit:
so het, om nader tuis te kom, die opvoedkundige outoriteite in Natal en die
Vrystaat al enige jare nuwe paaie ingeslaan, waarby, sonder om ons naturel
sy broodnodige kennis van Engels, die wereldtaal, en Afrikaans, die spreektaal
van die meerderheid van die blanke bevolking van Suid-Afrika, te onthou, sonder om hom 'n kennis van die Europese beskawing in enige mate te ontsê, meer
ag geslaan word op wat in die grond geneem sy eie is, sy moedertaal, sy volkskultuur, sodat hy meer selfstandig, meer natuurlik, beter kan ontwikkel, sodat
hy respek sal hê vir homself, die respek wat die grondslag is van 'n beter lewe.
Dit wil in die minste nie sê dat ons die ou Bantoe-kuituur presies in dieselfde graad van ontwikkeling wil behou as ons dit vandag ken nie, of soos
ons meen dat dit 'n honderd jaar gelede was. Nog minder wil ons die skadusy
van die ou Bantoe-lewe laat voortbestaan. Daar is baie van die ou goed wat
moet verdwyn, baie wat gerus maar kan verdwyn sonder om besonder afbreuk te doen aan die volkslewe. Maar aan die ander kant is daar baie wat
bepaald moet bewaar word, wat nooit mag sterwe nie, en nog baie meer wat,
al is dit nie onoorkomelik nodig vir die voortbestaan van die Bantoe-gees nie,
tog so tekenend is dat dit tog ook weer skadelik sou wees as dit moes doodgaan. Met daardie goeie, met daardie heel- en half-onmisbare, en met die
toevoeging van die goeie uit ons eie kuituur wil ons vir die Bantoe 'n nuwe
kuituur in die lewe roep, wat hy kan ontwikkel, waarop hy kan voortbou; ons
wil hom nie omskep tot 'n lawwe karikatuurvormige weerspieëling van die witman nie. Van daardie eksperiment het ons tog al genoeg gesien om seker te
wees dat dit 'n baie aanvegbare metode is.
Maropeng xo a boêlwa, xo sa
boelwe ké teng, sê die Sotho-spreekwoord: Uit die slyk kan mens terugkeer,

na sy moeder se liggaam kan niemand terugkeer nie. Laat ons probeer die
Bantoe uit die slyk van 'n barbaarse verlede red, maar Iaat ons tog nie meen
dat hy iets beter daardeur word as hy probeer sy innerlike siel te verander nie.
Die meeste en heftigste opposiesie by so 'n stelling kry ons, nie van
witmense nie, al is hulle nog so groot aanhangers van die ou rigting wat ons
hierbo bespreek het, maar — dis die Frankenstein wat ons vir onsself geskep
het — van die Bantoe self. Hulle is so gedenasionaliseer dat hulle, veral die
intelligentia onder hulle, g'n respek hoegenaamd vir hulle eie kuituur het nie, of
die respek wat hulle nog het met rasse skrede verloor. Dat hulle vir die
grootste deel wangedrogte is waarvoor nog die witman nog die reggeaarde
Bantoe self enige respek kan hê skyn hulle nie te hinder nie. Vir hulle sê ons
wat die Sotho-spreekwoord ook sê: Kxanu, o re'ng o namëla seolö?
Bohubedu o bo tsere kae?
Erdvark, wat klim jy op die miershoop en maak vir
jouself dik? Waar het jy daardie rooi kleur vandaan gekry? Laat Afrika dit
tog onthou, hierdie wysheid wat in hierdie spreekwoord van ou-Afrika opgesluit lê. As jong-Afrika op die miershoop van Europese naapery klim sal ouAfrika sy skouers optrek en hom uitlag. Maar daarom sal dit nie minder 'n
tragiese gebeurtenis wees nie. Want daar sal iets in Afrika uitgesterwe wees,
iets waaroor die nageslag nog sal treur.
G. P.

LESTRADE.

Proewe van Vertolking in Afrikaans van n
Sesoeto Lied.

D

IE oorspronklike woorde van onderstaande lied is reeds deur Karl
Endemann in 'n byvoegsel tot sy „Sotho Grammatik" opgeteken. Om
die strekking van die lied duidelik te maak is dit nodig om 'n kort ver
klaring by te voeg.
Vir die Basoeto pikbouers, wat van geen besproeiing weet nie, is vol
doende reënval absoluut noodwendig vir hul ekonomiese welvaart. Die reën
word indirek deur die kaptein van 'n stam verskaf, wat dit afsmeek van sy
vaders, die stamgode. Nou bestaan daar egter die geloof by die Basoeto en
baie ander Bantoestamme, dat tweelingkinders en kinders wie se botande eerste
deurbreek abnormale skepsels is en dat, waar hulle aan die lewe gelaat word,
'n aanhoudende droogte die gevolg sal wees.
Dit is natuurlik dat, gedurende voorspoedige
kinders te dood nie so streng gehandhaaf word nie.
droogte, dan moet dit bestry word deur al hierdie
spoor, hulle te dood en in nat grond in die rivierbed

jare, die gebod om sulke
Kom daar egter 'n kwaai
abnormale kinders op te
te begrawe.

Ons lied handel blykbaar van so'n gebeurtenis. Die kaptein het ge
bied dat die kinders moet gedood word omdat hulle die droogte veroorsaak,
en nou verskyn die moeders wat hierdeur getref word voor die kaptein om
genade te vra vir hul kinders en om hom te versoek, dat hy eers nog ander
pogings sal aanwend om reën van sy goddelike vaders te verkry.
Eers prys hulle die mag en die moed van hul kaptein in 'n statige aan
hef. Hierop antwoord hy met selfverheerlikende woorde. Dan volg die aandoenlike versoek van die bedroefde moeders om hulle hierdie wrede smart te
bespaar.
Koor van moeders:
Kraalslang, veelkleurige, jy wat deurkruis al die bruisende strome.
Jy wat oortrek met skielike oorlog pofadder d'lafaard,
Wat, lui in sy vesting, die dade van helde en manne vermy!

PROEWE VAN VERTOLKING IN AFRIKAANS VAN 'N SESOETO LIED.

Solo van kaptein:
Soos 'n mol kan ek wees, as deur d'aarde hy kruip.
Sand en menige klippie vertel van sy spoor.
Ewe slu en onsigbaar bekruip 'k die vyand,
Om dan skielik te storm op die buffel se hoofstat.
Koor van moeders:
Waaroor baar ons nou nog kinders?
Waartoe dien ons moederpyne?
Ons baar kinders vir die diepte,
Ons baar kinders vir die waterstrome,
Sodat al die soete kinderlykies,
Pas geskeur van warme moederbors,
Nou deur wrede watervloede
Diep en koud begrawe word.
Aan die oewers staan die moeders
Kerm en ween met diepverwonde hart —
In die twede, in die grootste moedersmart.
Kraalslang veelkleurige, seun van die gode, o help ons!
W.

EISELEN.

Oor Groepgode en Nasionale Gode.

Y die evangelis Johannes vind ons die diepe waarheid opgeteken dat
aan die begin van alles die logos staan, die skeppende beginsel wat
die heelal gevorm en aan ewige wette gebind het. Hierdie waarheid
word vir die mens al duideliker namate dit hom geluk om al sukkelende hom
self en sy omgewing te ondersoek en beter te verstaan. Maar die mensdom
het nie altyd na 'n openbaring van sy God gesoek in die wonderbaarlike groot
heid en harmoniese ontwikkeling van die heelal nie; dit is die voorreg van die
kuituurmens om op hierdie gebied die weg te vind, wat hom nader bring tot
sy God. Die hart van die natuurmens staan nie oop vir God, wat die ont
staan, ontwikkeling en vergaan van alle dinge volgens 'n vaste plan bestuur
nie, want hy sien die hand van God hoofsaaklik in die buitengewone. Hy voel
die nabyheid van God, wanneer hy sonsverduistering, storm, weerlig, siekte,
dood en oorlog aanskou, terwyl sy hart nie ontroer word deur die feit van lewe
en die rustige, reëlmatige werking van die natuur nie. Sy god is 'n god van
klein gebeurtenisse, nie 'n god van die heelal nie maar 'n god met beperkte
magbereik, wat hom uitstrek slegs oor 'n klein gebied en 'n klein groep van
mense. Daar is egter oomblikke in die geskiedenis ook van die kultuurvolke,
wanneer hulle terug verval in die ou dwaalbegrip, wanneer hulle weer vergeet
van die ewige logos en hulle skaar rondom 'n nasionale god.
Daar is nog geen volk en geen stam ontdek wat sonder reliegie is nie.
Pogings is gedoen om al die verskillende geloofsvorme terug te voer tot die
beginsel van animisme en om min of meer vaste trappe in die ontwikkeling van
godsdiens te bepaal. Dit het egter geblyk dat die verskeidenheid van die
huidige vorme getuig van verskeidenheid van oorsprong.
Drie faktore veral
het waarskynlik 'n diepgaande invloed op die lewensbeskouing van natuurmense gehad: die algemene geloof in die onsterflikheid van die mens, die oortuiging dat daar 'n noue verband is tussen mens en dier en die vroeë vorming
van vaste famielie- en groepeenhede in die menslike maatskappy. Hierdie
en ander wisselende faktore is saamgespan om 'n magdom van godsdienste
in die lewe te roep, wat by al hul verskeidenheid tog 'n groot mate van ooreenkoms toon. Hierdie gemeenskaplike kern van reliegie is die strewe van maatskaplike eenhede om as groep of stam die regte verhouding teenoor hulle gode
te bewerkstellig en om van die laasgenoemde daarvoor te eis, dat hulle 'n beskermende hand sal hou oor die bepaalde groepe van mense.

OOR GROEPGODE EN NASIONALE GODE.

Laat ons 'n oomblikkie stilstaan by die religieuse lewe van enkele pri
mitiewe stamme. In berggrotte van Frankryk en Spanje het 'n voorhistoriese
ras van jagters, wat aan ons ook van hul mooigevormde skedels nagelaat het,
kunswerke op die rotsmure geskep. Dit is tekenings en skilderye van diere,
dikwels verbasend getrou aan die lewe. Pragtig word die beweging van die
diere weergegee. Meesal is die kuns van impressionistiese aard maar soms
hel dit selfs oor na ekspressionisme. Die werk wat die kunstenaars hier ge
skep het is vermoedelik net toevallig kuns, want juis van die mooiste skilderye
vind ons diep in donker grotte in. Stel u voor hoe die jagter-kunstenaars van
die madeleine-tyd by die lig van fakkels hierdie diergelykenisse geskep het
en hoe die gemeenskap van jagters by die flikkerende lig van hul primitiewe
lampies in die sombere rotskamers vergader het —. Sou hulle daar gegaan
het om kunswerke te bewonder? Sekerlik nie! Hulle byeenkoms het die verrigting van 'n religieuse rietus gegeid in die middelpunt waarvan die dierbeelde gestaan het.
Het hulle die diere aanbid of wou hulle hulself deur towerpraktyke van
jaggeluk verseker? Dit bly vir ons 'n raaisel vir altyd. Maar hier in SuidAfrika het 'n volk van jagters, wat nou eers uitsterf, 'n soortgelyke kuns be
oefen. Ook hier is dit 'n kuns van die verlede en moet ons gis wanneer ons
probeer om die betekenis daarvan te begryp. Nogtans staan ons hier op
vaster grond, want die lewe van Boesman en Damarajagters oortuig ons dat
jaggeloof die kern vorm van hulle reliegie. Hulle het saam gejag in groepe wat
elkeen aanspraak gemaak het op 'n vas omgrensde jaggebied. Net soos die
Damara vandag nog vergader rondom hul heilige jagvuur, so het waarskynlik
die ou Boesmans by die rotstekenings byeengekom, om by hierdie heiligdom
van hul groep op primitief-aandoenlike wyse seën aftesmeek op hul jagwerk
en om as groepeenheid saam op hulle te neem die verantwoordelikheid vir die
vergieting van bloed. Trouens jag was vir hulle geen werk van vaardigheid
alleen nie maar het gepaard gegaan met sakramentele rietes. In hul kinderlike
mietes en verhaaltjies word geen skeiding gemaak tussen mens en dier nie
— ja, die Damara leer selfs van 'n leeu hoe om vuur te maak. Deur 'n dier,
wat miskien onsterflik is soos hyself, dood te maak, laai die mens 'n verant
woordelikheid op hom self, te swaar om gedra te word deur jong mans wat
nog nie tot jagters gewy is nie, te swaar ook vir die indiwiduele jagter. Net
die groep van volwasse jagters kan saam hierdie skuld op hulle self neem.
Daarom vergader hulle by die stamheiligdom, waar hulle aan die een kant seën
op hul bedryf en aan die ander kant vergiffenis vir die vergote bloed verkry,
orndat dit in die belang van die hele groep-eenheid gevloei het. Hulle het vir
hulself 'n groepgod geskep wat waak oor die belange van sy eie groep alleen.
'n Vaster hoewel heeltemal verskillende vorm van jagtersreliegie het
daardie mees merkwaardige van alle natuurmense, die Australiërs, in die lewe

geroep. Dit is waarskynlik dat die vroegste eenheid van die menslike maatskappy die voedselgroep was — die eerste helpmekaar-beweging in die geskiedenis van die mensdom. Die nuttigheid, ja selfs noodwendigheid van
saamwerk vir die natuurmense is vir elkeen duidelik, wat weet hoe wissel
vallig die jagbedryf is en dat hierdie noodlottige toestand alleen deur voedselkommunisme kan opgehef word.
As die groep gevorm is om beter te voorsien in die kosbehoeftes van
die enkeling, dan volg dit dat die vernaamste taak van die groepgod sal wees
om te sorg vir die onderhoud van sy mense. So'n voedsel-godheid vind ons
by die Australiërs, en die religieuse stelsel wat om hom heen ontstaan het is
onder die naam van Totemisme bekend.
Daar bestaan 'n vae oorlewering aangaande oorspronklike diermense
wat sou gesterf het om geboorte te gee aan mense en aan diere. Tussen die
afstammelinge van hierdie oerwese, 'n groep van mense aan die een kant en 'n
diersoort aan die ander kant, bly daar 'n religieuse verhouding voortbestaan.
By plegtige byeenkomste van al die volwasse mans van die groep word sakramentele dienste verrig, wat dien om hulle bepaalde dierspesies te laat aanteel
en vermeerder. Oorspronklik het hulle hulself seker die alleenreg van jag op
hierdie diere toegeëien en moes die genoemde rietes dien om genoeg wild te
verskaf.
Vandag is die verhouding tussen mens en totemdier totaal verander en
getuig van 'n merkwaardige omwenteling van sienswyse. Omdat die dier,
afstammeling van dieselfde oervader, deur die mens vader en broer genoem is,
is verlof en aanmoediging om diere van die bepaalde totemsoort te dood en
te eet vervang deur 'n streng verbod teen jag van die totem. Die plegtige
aanteelfeeste vind nog plaas, nog word die vleis van die totemdier by sommige
geleenthede geniet maar slegs op sakramentele wyse en nooit as gewone
voedsel nie. Net die groep van jagters as geheel mag 'n totemdier dood en
daarvan eet om sodoende die bloedsverbond tussen jagterseenheid, totemdier
en groepgod te vernu.
Die totemgeloof het nou 'n veel dieper betekenis gekry. Geen heilige
vuur en geen heilige dierskildery is tot groepgod of simbool van
die god verhef nie, maar die totemdier self beklee nou hierdie
rang.
Die oertotem, mens-dier, het verander van 'n blote voedselgod tot 'n groepgod wat verantwoordelik is vir die welvaart van
al die mense wat hulle met sy naam noem. Behalwe die totemdier en die
totemnaam, wat staan vir groepeenheid, vind ons nou nog totemklippe in ge
bruik as tasbare simbole vir die totemgroep-gode. Nie alleen is hierdie klippe
maklik om te hanteer nie by religieuse feeste, maar dit gee ook die manskappe
van die Australiese horde moed en vertroue, wanneer hulle in hul onderlinge
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oorloë hierdie sigbare simbool by hul dra, wat hulle verseker van die steun en
beskerming van die groepgod teen die gemeenskaplike vyand.
By die Australiese horde reeds vind ons naas die idee van die oeriotem ook die voorstelling van 'n oervader, maar die totemistiese gedagte oor
weeg. Die omgekeerde verhouding vind ons by die Bantoestamme van Afrika.
Hulle noem hulself met name van diere en hulle „dans" hierdie totemdiere.
Ook mag hulle die bepaalde dier wie se naam hulle dra nog dood nog eet, maar
die goddelike eienskappe daarvan het verdwyn. Die verhouding tussen mens
en totem is allesins negatief. Ons sien die hoofbetekenis van Afrikaanse tote
misme hierin, dat dit die naam gee aan stamme wat op sosiaal, ekonomies en
godsdienstig gebied 'n eenheid vorm. Aan die hoof egter van so'n totemstam
staan die oervader, die voorvadergod. Met die totemgod stem hy hierin veral
ooreen, dat ook sy magbereik beperk is tot een enkele stam, vir wie hy reën,
voedsel, vrede en oorwinning in die oorlog gee, mits hy deur sy volk geëer
word soos 'n nog lewende vader.
Hierdie verskil in religieuse uitkyk kan ons verstaan. Vir die Bantoe
bevolking is jag alleen maar 'n bysaak naas hulle volksbedryf van pikbou en
veeteelt. Die wilde dier beheers nie meer hulle ekonomiese lewe nie. Daarenteen het hulle produktiewe bedryf dit vir die Bantoe moontlik gemaak om in
groot getalle bymekaar te woon en so kon uit die eertydse famielievaders stamgode ontwikkel. Tot hierdie gode moet hulle afstammeling, die kapteinpriester
van die stam, sy gebede rig om voorspoed en geluk vir sy stam te verkry.
By die pikbouherder-Bantoe vind ons nog die totemnaam, 'n oorblyfsel
van 'n vroeër meer daadwerklike wilddier-reliegie. Eintlik sou ons verwag
om te sien dat in die godsdiens van herdervolke die wilde dier vervang word
deur die getemde as goddelike simbool. En, inderdaad, die Herero en die
Masai laat albei die getemde bees 'n vername rol in hul religieuse lewe speel.
Ook die ou Egiptenare het 'n heilige stier gehad. Dit is nie toevallig nie dat
die Israeliete in die woestyn, toe hulle gehunker het na 'n sigbare simbool vir
Ood, by die eerste die beste geleentheid onder leiding van Aaron 'n goue kalf
gemaak het. Immers hulle was voorheen 'n herdervolk gewees.
Die voorkristelike kultuurvolkere en barbare in Europa het gode aan
bid aan wie 'n menslike gedaante toegeskryf is. Dikwels vind ons dat hierdie
gode vergesel word deur heilige diere, ons herinner hier aan die Arend van
Zeus, die uil van Pallas Atene, die perd van Wodan, en die haas van die godin
Ostara. Die diere is nie meer heilig terwille van hulle self nie maar ontvang
hulle heilige karakter van hul goddelike meesters. Ons sal egter nie verkeerd
gaan nie as ons aanneem dat in vroeër eeue dié diere in hul eie reg goddelik
was en dat hulle hier as 'n oorblyfsel moet beskou word uit die jag-totemperiode vir die geskiedenis van die ou Europeane.

Die Europese gode was nie mensdomsgode nie maar nasionale gode.
Van 'n volksgod kon die mense eis dat hy, in antwoord op hulle gebede en hul
offerandes, die belange van sy volk sou behartig en handhaaf teenoor ander
volkere. Die god was vader van sy volk, 'n vader wat oor goed en kwaad
oordeel binne sy eie volk, maar hom met sy volk vereenselwig in al hul dade
teenoor vreemde nasies, sonder om hom te bekommer oor reg of onreg.
Die
vernaamste plig van die nasionale gode was om die aardse welvaart van hul
volkere te bevorder.
Intussen is die groot meerderheid van die mensdom bekeer tot die een
of ander van die groot wereldreligies, waarvan die kristelike die vernaamste
is. Die skepper van die kristelike godsdiens, Jesus self, het die leer dat God
die vader van heel die mensdom is nie alleen verkondig nie maar ook daarna
geleef. Gebore in 'n tyd toe sy volk, die Joodse volk, gebuk gegaan het onder
die juk van die Romeine en toe hulle gedurig gesmeek het tot Jehovah vir ver
lossing, het Kristus verkondig 'n koninkryk wat nie van hierdie aarde is nie en
'n God wat nie 'n nasionale god is nie. Hy moes die dood aan die kruis sterf
en as rede vir dié doodstraf is genoem Sy wens om koning van die Jode te
word. In werklikheid moes Hy dit alles ondergaan, omdat Hy nie wou Joodsnasionale koning, Joodsnasionale god wees nie, omdat Hy sy aandag nie gewy
het aan die tydelike moeilikhede van die Jode nie maar slegs gewerk het vir
die sieleheil van al die volkere en al die mense.
Dikwels in ons daaglikse lewe druis ons handelinge in teen die leer
van Kristus maar ons is bewus van sulke tekortkominge en voel berou daaroor.
In tye van volksberoering en oorloë egter word ons oordeelsvermoë op religieus
gebied uitgewis en loop ons godsgeloof langs dieselfde ou dinkpaaie, waarin
ons voorvaders in die gryse verlede gedink het. Dan word volkere en nasies
opnuut saamgesmelt tot hegter eenhede, dan verskyn vlag en banier, soms nog
met die oeroue totemdier-wapen daarop, as nasionale, heilige, goddelike simbool van die volk. Die God van die heelal word vervang deur die nasionale
god en hoewel gedurende die wereldoorlog in alle kristelike lande die hande
opgehef is in smeekgebed tot die almagtige God, is die gebede in waarheid:
tot nasionale gode gerig. Ons het andermaal die oeroue toneel aanskou dat
al hierdie kultuurvolkere met die gloed van oortuiging één en dieselfde gebed
opgestuur het: „Help ons, o God, om te seëvier vir volk en vaderland, want
die reg, O God, is by ons volk."
W.

EISELEN.

Frans David Oerder.
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IT was in die winter van 1898 dat 'n rondreisende arties 'n portret
skilder van Mnr. „Blink Daniel", toe Pretoria se super-dandy, en in
een van Kerkstraat se winkelratne tentoonstel. Almal loop kyk na ons
modieuse stadgenoot se treffende reproduksie op die gespanne doek. Ek vind
Frans Oerder voor die paneel staan, in krietiese stemming.
„Ek kan 'n baie beter portret maak," so brom hy.
,jOns weet hoe jy verstaan om 'n mooie landskap of stillewe te produseer," sê ek plaend. „Maar 'n portret? Hm! Dit het jy nog nooit gedoen
nie."
Hierdie opmerking irriteer die kunstenaar. Oerder dring aan:
„As ek net maar iemand het, wat model wil sit," sug hy.
„Hier is jou model," is dadelik my besluit; want ek voel dat Oerder
bekwaam sal wees, ook as portretskilder.
Die volgende namiddag begin hy met my sy eksperiment. Die resultaat was so bevredigend dat sy faam as portretskilder gevestig is.
Later
skilder hy o.a. die reeks burgemeesters wat in Pretoria se stadhuis hang.
Sy
laaste konterfeitsel, tans in die plaaslike Museum, is lewensgroot die van
Genl. Louis Botha, anno 1908.
Gebind deur my belofte om vir hom te sit, vervul ek gedurende menige
uur geduldiglik die rol van Oerder se proefkonyn en laat hom van sy lewe vertel. Hy is nie groot van gestalte nie, rossig-blond, bedaard van maniere en
onderhoudend in konwersasie, ook al is sy veld vir weetgierigheid beperk.
Hy het, in Nederland, op vakskole grondig sy moeilike „métier" van kunsskilder geleer en sonder tydvermors sy ryk talent kon ontwikkel, met simpatieke steun van famielie en huisvriende. 'n Oud-oom had mos indertyd naam
gemaak as skilder! Frans Oerder is vroeg-ryp; hy win 'n goue medalje en
'n deur Koning Willem III ingestelde beurs vir studie in die buiteland.
Die
onvermydelike reis na Italië bly dus nie agterweë nie.
Nog as jongr
man maak hy, in Rotterdam, tot versiering van 'n nuwe restaurantsaal, groot stillewes van blomme, vrugte, groente, krewe en sjampanjebottels. Die vrolike publiek waardeer hierdie soort van via die gesigs-organe
aktiewe „appetisers"; die eethuis is altyd tjokvol. Dog Holland wemel van
eersugtige, maar onvermoënde kunstenaars. Elkeen praat van Transvaal. Oerder kom in 1892 hier aan, op 'n, vir 'n man met sy aanleg, ongunstige tydsgewrig. Goudkoors het endemies geword; niemand maal om kuns. Tevergeefs probeer die nuweling om as tekenmeester leerlinge te kry. Hy neem

diens by die Z.A.S.M.; sy taak is om in die toenmaals ongesonde Laeveld tussen Komatiepoort en Krokodilpoort langs die spoorlyn houtpaaltjies wit te verf
en met swart letters te voorsien. Die Hollanders, wat in 'n verraderlike subtropiese wereld die Delagoabaai-roete bou, gaan deur swaar tye. Oerder kon
somtyds daarvan, op pynlik sieniese manier, praat. Na afloop van sy kontrak
vestig hy om in Pretoria. In 'n snelle tempo het ons arties hom met Transvaal
vereenselwig. Hy gee nou les op die Meisiesskool en begin met gemak en
vaardigheid
landso koppies en berge
nie, maar dolomietskappe en stillewes
of
graniet-formamaak, wat hoog uitsies."
steek bo amateur-geOerder se blik
peuter. Jy sien aanop
aardse
dinge is
stonds hoe sy oë van
nugter
en
deurdrinkunstenaar skerp opgend; hy soek nie na
let en hoe hy die bebestudeerde
„pittogenadigde skildersreske" momente, nog
vak volkome meester
na sentimentele efis. Prof. Molengraaff
fekte nie, en hy is
sê eendag vir my:
alles behalwe gewild„As ek 'n Oerderdekoratief in sy komlandskap
aanskou,
posiesies. Dog waarherken ek daar sonheidsliefde vorm die
der aarseling sy geogrondtoon
van sy
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oeuvre, ook al glans
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koppies is nie somarsogte poësie.
Dit gebeur dikwels, wanneer ek in die more op pad na kantoor vlug
niet al die ander „arbeidsdiere", dat Oerder daarbo uit die venster van sy
ateljee, in Kerkstraat-Oos, hang en met uittartende kalmte op ons, haastige
werkmiere, neerkyk. Eenmal verwyt ek hom hoe benydbaar sy onbesorgde
ledigheid my toeskyn. Hy wys my tereg; hy beduie hoe hy aandagtig en sorgvuldig die gebare en houdinge van die verbygaande mens en dier, en die intensiteit van wisselende skaduwees en sonlig bestudeer, en dinge deurgrond, waarvan lede van Regering of Kamer van Koophandel nouliks die bestaan vermoed;
sonder harde voorafgegane inspanning van oog en hand kan geen kunswerk
geskep word nie!
Die grootste deel van 1903/04 — Pretoria was in daardie jare nie 'n
oord van aantreklike beskawing nie, soos vandag die geval is — swerf Oerder
*) Studie vir die lewensgrote

portret in die Staatsmuseum,
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rond in die interessante kus-stede van Mosambiek; uit hierdie periode dateer
talryke klein, knap skilderye, wat hy in lbo, Palma en Inhambane voortgebreng het, sommige waarvan getuienis aflê vir sy bekwaamheid as figuurskilder.
Namate sy jare vorder, voel hy met ernstiger waarskuwinge die onsekerheid van sy stoflike vooruitsigte. Jy kan nie 'n bestaan voer uit die ydelheidsdurf van 'n paar plaaslike magnate, wat hul portret bestel of wat, in 'n
bevlieging van spekulateurs-ligsinnigheid, enkele vyfpondnote weggooi op 'n
beverfde stukke linne nie!
Kort voor Unifikasie verdwyn Oerder, na 18jarige verblyf in ons werelddeel, geluidloos uit die hoofstad. Tans woon hy in
Amsterdam, Nederland, en hanteer onvermoeid en met voordeel sy vrugbare
penseel, 'n Paar jaar terug het die ondernemende artieste-vriend, Mnr. Ernest
Lezard in Johannesburg, 'n veiling van oorseese Oerders gehou. Vir my bly
egter die skilder se Transvaalse doeke die mees persoonlike en waardevolle
van Oerder se werk.
F. V.
ENGELENBURG.

LIEFDE EN DROOM.
Die bosse sak weg in blouige lyn
teen die horison-halfmaan, 'n grou-groen skyn
kom skemer nou neer as die son sag sink
en die see se waterdak wemelend blink.
O bloeiende rose en kosmostuin,
as ek wandel hier oor skulp-wit duin
ian bring die seewind jul geure na my:
geen jare wat liefde en droom kan skei!
Is die tuin nou al dood, vergaan die bloei?
Ver oor die see word 'n bootjie geroei;
dit verdwyn; maar blink is die groet
van golf op golf wat skuim aan my voet.
Moet alles so sterf? Die see is nou grys,
en die blouige bosse word swart; sag rys
die wind oor die wydheid, en 'n enkel meeu
skeer laag oor die water met wilde geskreeu.
C. M. VAN DEN

HEEVER.

Oor Boeke.
SY

MEESTERSTUK*)

deur A. J. Bruwer.

IE aksievolle daadlewe van die vooroorlogse tydperk in ons geskiedenis
het genoegsaam stof vir verhalende gedigte en al die handelingsmomente vir 'n nog ongeskrewe epos opgelewer; die bitterheid, die
hoop en wanhoop, die brandende pyn van naherinnering is in ons letterkunde
vertolk in lieriese woordkuns van afwisselende toon en timber; maar dramatiek
veronderstel 'n groter mate van smartbewustheid by die massa waaruit die
kunstenaar sy klanke moet opvang. Sodra die massasiel sy lewensleed probeer opbou tot 'n eie filosofie, sodra hy deur konstruktiewe verklaring hom
self probeer ontworstel aan die ewige tragiek van die Noodlot, word die
drama gebore.
Dit is dan ook nie blote toeval nie dat Leipoldt, wat meer as iemand
anders die massale vreugde en smart van ons nasiewording deurvoel het, wat
meer as iemand anders die verskeurende twyfel tot positiewe lewensinhoud
probeer herskep het — dit is nie toevallig nie dat Leipoldt in „Die Heks" ons
die eerste groot Afrikaanse drama geskenk het. Daarin sien ons die indiwidu
wat met sy bloedwarm menslikheid vasgevang is in die raderwerk van 'n
reusagtige masjien, die katolieke kerk, wat 'n onpersoonlike koud-masjinale
pligsbetragting opeis van sy onderdele. En in die onwrikbare maggreep van
die kerklike masjien vind die Kardinaal sy ondergang, terwyl 'n slotgebed om
vergiffenis rokend warm bloeddrup uit sy siel.
In "Sy Meesterstuk" het A. J. Bruwer 'n soortgelyke motief behandel.
Pierre du Plessis, 'n digterlike idealis, wat nooit enige beperking kon duld nie,
en aan wie die Skoonheid in die gedaante van 'n vroulike droombeeld openbaar
is, sit nou ingehok binne die vier mure van 'n bloeiende wetspraktyk en 'n
fatsoenlike famielielewe. 'n Simpatieke begryper vind hy in Dr. Una de Waal,
wat eweeens in haar mediese praktyk vergeefs soek na die sielsbevrediging, die
lewensvolheid waarna haar hele hartstogtelike menslikheid verlang.
'n Buitengewoon inspirerende Beethoven-uitvoering wek in albei weer
die onderdrukte gevoel van onvoldaanheid en ook die opstandige bitterheid teen
'n lewe van strak, verstarde konwensionaliteit. In daardie ontvanklike ge
moedstoestand maak Pierre kennis met Mathilde, wat deur haar aanbiddelike
skoonheid hom terugvoer na die dae toe hy sy voortvlugtige ideaal gesoek
*) Uitgewers: J. H. de Bussy, Pretoria.
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het in die bosse. Deur sy verkeer met Mathilde op die vakansieuitstappie na
die Wildernis groei daardie begeerte tot 'n ontembare hartstog, terwyl die
skoonheid-in-liefde of liefde-in-skoonheid 'n twede keer aan hom geopenbaar
word en sy hele siel in beroering bring. Una se simpatieke aanvoeling word
daadwerklike meevoeling, Pierre se stryd teen die bande van konwensie en
teen sy eie onvermoë om alles op te offer vir 'n ideaal, word ook haar stryd.
In sy besluit om te breek met die sleur van 'n skoonheidlose roetienelewe is
ook haar aansluiting by Cortot se toneelgeselskap indirek gemotiveer.
„Ek het my lewe verspeel, my roeping gemis: ek moes harlekyn geword
het!" is Pierre se wrange selfverwyt, nadat hy beurtelings herinner is aan sy
voortvlugtige ideaal en sy opdringerige huweliksgeluk deur 'n besoek van
Mathilde en daarna van sy vrou Marie . . . .
In die volgende bedryf tref ons hom aan as 'n harlekyn in geselskap van
'n ander harlekyn in die kleedkamertjie van 'n Parisiaanse skouburg.
Maar
net so min as hy sy geweldig-stuiwende skoonheidsdrang kon smoor onder
die stowwerige liasse van 'n drukke wetspraktyk, net so min kon hy dit
doodlag en weg-ironiseer in harlekynspak.
'n Ou leermeester in die
gehoor, miskien ook 'n onderbewuste visuele indruk van Mathilde
onder die aansittendes . . . . en die ideaal van sy jeug besoek hom weer
met wrede onverbiddelikheid. In hierdie toestand van onrustige twyfel, brandende verlange, en bittere sielsdisolasie, is dit weer Una wat hom deur haar
wilskragtige lewensaanvaarding aanspoor tot die finale daad.
Una besoek die twee ou Harlekyne in 'n morbiede vreugdetoestand wat
psiego-analieties baie ooreenkom met die ekstatiese gelukslewing van Elsa in
„Die Heks". Daar fonkel 'n diaboliese lig in haar oë. Met die heldersiendheid en aanvoelingsvermoë van 'n artieste wat nie die lewe herskep het nie,
maar die lewe geleef het, vra sy aan Pierre (Eerste Harlekyn): „Iemand gesien?
Is dit sy met die oë so blou soos die bloesem van die bloureëntblom en met
die lede so sierlik soos 'n ou Griekse suil? . . . Nouja, dan moet jy my vrolikheid verduidelik." Sy dans met die Twede Harlekyn, blykbaar iemand wat
haar die lewe en die liefde vroeër in volheid aangebied het, deurboor hom met
haar dolk, en juig met die primitiewe hartstogtelikheid van 'n natuurmens: „Ek
het jou maar net 'n bietjie lewe waarin die rooibloed bruis, laat sien . . . .
Op die as van sy liggaam en die ruïne van my eie lewe staan my siel altans
nou seëvierend." Sy het haar hoogste triomf gevier in die kuns van uitdagende
lewensaanvaarding.
Pierre het die les van onvoorwaardelike selfoorgawe geleer. Sy praatoomblik in die lewe sal ook aanbreek: „Wanneer op die ruïne van my lewe, en
van my liggaam, ook my siel triomfantlik tevoorskyn sal kom. " . . .
As hy
weer voor ons optree, is hy die wereldberoemde skilder De Frontenac, maar
nog steeds die soekende siel van vroeër: „Die 'iets' wat daar vir my in kleure

opgesluit lê is nog baie newelagtig en ontasbaar — dit het nog maar 'n baie
onseker bestaan." Verder verklaar hy aan Consuelo (vroeër sy dogter, nou
sy niksvermoedende leerlinge): „Ja, Juffrou du Plessis, dit gaan met my ook
baie so dat daar oor 'n skilderstuk van my 'n waas van sielesmart lê wat die
wat dit aanskou, nooit raaksien nie; dat die geboorte van my beste werk te
danke is aan 'n skrynende wond diep in my hart . . . " De Frontenac is rusteloos, senuweeagtig, soos Una ook was, want die grootste oomblik van sy lewe
het ook aangebreek. Die ander gaste verskyn — Dr. Una, Mathilde e. a. Die
onthulling van Mathilde se portret verwek die grootste ontsteltenis, daar volg
'n tafereeltjie van diepsinnige ontroering. In 'n delirium van skeppingsvreugde
uit De Frontenac die dankgebed van 'n kunstenaar wat die skoonheid-in-liefde
vir ewig vasgevang het op sy doek, maar die liefde-in-skoonheid en sy huweliksgeluk moes verbeur: „O Mathilde! Mathilde in die Woud! Vir die eerste
maal na jare van sielelyding is jy werklikheid geword . . . Nog steeds is jou
hart vir my soos die pad wat die digte woud inloop — maar jou vorm, jou
goddelike vorm die het ek vir so lank ek nog hier mag wees! . . .
Daar
vertrek my koningin! Kyk! Kyk! Daar loop sy in al haar maagdelike skoonheid! . . . . Kyk, sy verdwyn in die woud. My God! En ek is alleen! Genade, Mathilde! Genade . . . . Consuelo, my oogappel! Vergewe my! Jou
moeder sal ek om vergifnis vra."
Hoe eenders en hoe verskillend Una en Pierre se hoogste momente. Daar
is soiets van die Russiese Dostojewski in hierdie grimmige oorwinningsvreugde.
Ons het baie oorsigtelik die ontwikkeling van die hoofmotief geskets.
Marie en Consuelo is die tradiesie, die familiebande, die lewensgeluk waarvan
Pierre hom moet losskeur. Pierre is die kunstenaarssiel wat sy diepste wese
in 'n alledaagse sukses-lewe verloën, omdat hy nie die moed het om al
die konsekwensies van kunstenaarskap te aanvaar nie. Hy sou graag met
Mathilde (die Skoonheid) langs grasige weivelde van 'n rustige liefdelewe
wil voortwandel, maar so sal hy die hoogste skoonheid nooit vind nie. In haar
ongenaakbare skoonheid word Mathilde sy Deinee Theös, wat met koue onverbiddelikheid reageer op elke poging tot gewoon-menslike omhelsing (pag.
5 6 ) ; sy bly die ewig-lokkende raaisel wat met Proteusagtige voortvlugtigheid
in berg en bos en stroom sy greep ontduik (71, 76, 84, 8 5 ) ; sy is die Beatrice
wat hom uit die smarte van die hel voer na die ligtende vreugde van artistieke
meesterskap (88). As simboliese omkleding vir die Skoonheid is haar optreë
pragtig-suggestief (vgl. die blomme en vlinders wat sy versamei, die hand wat
sy seënend bo Pierre se hoof hou, die warmer menslikheid wat soms deur die
koue masker van onverskilligheid gloei ens.); maar as mens kan sy ons nie
bevredig nie. Haar onverskilligheid ten opsigte van musiek (21), haar koue
gevoelloosheid (55), haar barre selfsug (83), strook nie heeltemal met die
wonder-diepe altruïsme van haar slotwoorde nie.

So ook is Mnr. Wells-Jones maar ,,'n ship that passed in the night",
tensy ons hom weer in die Twede Harlekyn terugvind. Dr. Bonn, die dorre
psiegoanalietikus wat self nog nooit gedroom of geleef het nie, maar vermoedelik ander mense se drome met presiesheid kan ontleed; Mej. Elsa Hoffman met
haar oppervlakkige lewensblyheid — hulle laat miskien deur kontras die twee
diep-voelende en innig-lewende hoof karakters in voller reliëf sien; anders is
hulle maar saamlopers en saampraters deur wie Pierre toevallig aan Mathilde
voorgestel is.
So sou ons nog ander tegniese foute in die drama kan aanwys:
Die
nagtelike nabetragtingsdiensie na die Beethoven-konsert is 'n te gewaagde
eksposiesie, wat selfs in daardie menslike miljeu onnatuurlik lyk; die skrywer
spring baie vry om met sy ruimte — en tydsbegrippe, stel te hoë eise selfs aan
'n gewillige verbeelding, en verstoor daardeur dikwels die waarheidsillusie; die
Harlekyne-tafreeltjie . . . .
Maar waarom sal ons tegniese foutjies aanstip in 'n werk waarvan daar so 'n geweldige epies-lieriese bekoring uitgaan!
„Sy Meesterstuk" is miskien in meerdere mate dialogies opgestelde en verdeelde
liriek as drama; maar juis daarom bevat dit brokkies spontane digterlikheid wat veel frisser aandoen as die digterlike leuentaal wat ons somtyds voorgerym word. Die verhaal van Pierre (pag. 38), die triomflied wat
Una broksgewyse uitskater, die besitsvreugde en smart wat De Frontenac aan
die end uitsnik — dis passages wat ons met 'n glimlag van blye voldoening
lees en herlees.

W.
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Hedendaagsche Nederlandsche Schrijvers. I.
MENNO TER BRAAK.
NDER de Nederlandsche publicisten van dezen tijd is Menno ter Braak
een der opvallendste figuren. Terwijl toch, afgezien van het bestaan
van enkel werkelijk belangrijke schrijvers, niet van een bloei van de
Nederlandsche letteren gesproken kan worden, beoefent hij met virtuositeit en
vrucht de kunst van het essay, een kunstvorm welke gewoonlijk slechts in
perioden van artistieke hoog-conjunctuur de objecten vindt die tot groot werk
inspireeren.
Reeds in zijn studententijd trok deze schrijver de aandacht door tijd
schrift-publicaties over philologische en sociologische onderwerpen, niet alleen
om de groote scherpte waarmee hij, geboren philosoof, zijn onderwerp door
zag, maar vooral door de uitgesproken persoonlijke visie.
En, volkomen
natuurlijk, nam hij, fel belangstellend in elke manifestatie van den tijd, een
levendig en leidend aandeel in de geboorte en ontplooiing van de Nederlandsche
Filmliga, een organisatie, welke verbreiding van de erkenning en de zuivere
waardeering van de film als kunstvorm beoogt.
Voor zijn promotie tot doctor in de letteren, welke in 1929 op 28jarigen
leeftijd plaats vond, was hij dan ook als secretaris-generaal de ziel van deze
beweging en verscheen er van zijn hand een voortreffelijke bundel studies en
besprekingen over de film, onder de titel „Cinema Militans" (Uitgeverij Ge
meenschap, Utrecht). Dit boek wil geenszins een handboek over de filmkunst
of een handleiding voor film-appreciatie zijn, het is zeer kennelijk ontstaan
midden in den strijd om de film. Dat de ontwikkeling van het inzicht in de
waarden van de film reeds nu enkele van ter Braak's stellingen achterhaald
heeft, doet dan ook weinig ter zake, ook niet ten aanzien van dit werk als
cultuur-document: het is in de eerste plaats van belang in hoeverre de persoon
lijkheid van een schrijver uit de bladzijden komt en in dit boek is ter Braak
al typisch een woordvoerder van zijn generatie. Reeds de kenschetsing van
de betrekkelijke waarde van dit actueele werk toont zijn zuiver inzicht: „Ideëen
geven over de film wil zeggen: oude meeningen herzien en zich opnieuw ver
gissen."
De groote verwachtingen, welke velen in Nederland van deze jonge
schrijver koesterden, zijn ten volle in vervulling gegaan met het, dezer dagen
verschenen werk: „Het Carnaval der Burgers" (van Lochum Slaterus Uitgevers
maatschappij, Arnhem) waarin hij een levensbeschouwing formuleert, welke,

ondanks de persoonlijke inslag, uitgesproken een samenvatting is van de
leidende stroomingen in het geestelijk leven van het jongere, levende Neder
land.
De titel van het werk wijst reeds op de zuivere instelling van den
schrijver, zij vat als het ware samen wat in het boek nader wordt uitgewerkt:
er is voor den mensch geen volstrekte werkelijkheid, hij kan slechts in gelijke
nissen de werkelijkheid benaderen zooals die zich aan hem voordoet. Carnaval
is dus niets dan een positieve benaming van de synthese van leven, zooals de
begrippen „burger" het element der verstarring en „dichter" het element der
oorspronkelijke verbeelding symboliseeren. Door de strenge symboliseering
van wat in feite onbenoembaar is, het levende, het stroomende, toont de
schrijver dat alle benaming wijst naar het naamlooze, dat de essentie van het
leven slechts benaderd kan worden in de parabel.
Al raakt dit alles slechts de „uiterlijkheid" van het werk, het is van be
lang omdat, als in het werk van alle groote essayisten, bij ter Braak vorm en
inhoud onscheidbaar zijn, bovendien wijst de keuze van den vorm reeds op de
zekerheid en originaliteit van dezen jongen denker. Het carnaval toch is in
wezen ook niets dan een immer mislukkende poging tot bevrijding, een strijd
in den mensch om zichzelf af te schudden, los van de verstarring van het
„burgerlijke" een „dichter" te zijn. Hierop gebaseerd is dan ook ter Braak's
hoofd-thema: in den mensch is een voortdurende strijd tusschen het dichterlijke
en het burgerlijke, waarbij, in een immer terugkeerende Aschwoensdag, het
burgerlijke element zijn dominantie markeert.
Het boek is onderverdeeld in zeven hoofdstukken, in het eerste, "Wij
Carnavalsgangers", wordt uitgaande van de pluralis, de these der verstarring
gesteld tegenover de anti-these der verbeelding: „De burger is te zien als geidealiseerde atoom en als getrapte paria: in beide gevallen is hij symbool van
het groepsbesef, van het onpersoonlijke". „De dichter is in zijn werkzaamheid
persoonlijk". Beide begrippen worden dan afzonderlijk uitgewerkt tot op de
resulteerende formule: „Een organisatie van burgers is steeds voorondersteld,
een organisatie van dichters is steeds een caricatuur". Het eerste hoofdstuk
sluit af met een definitie van het begrip carnaval, waarmede de schrijver zijn
gezichtshoek stelt tegenover de vormen en stadia van leven: „Kinderen",
„Minnaars", „Geloovigen", „Burgers", „Dichters", in de volgende vijf hoofd
stukken besproken; de dichter is de „carnavalspool" der burgers", de be
grippen burgers en dichter gesynthetiseerd in het begrip carnaval doen de mythe
van de zondenval in termen van dezen tijd herleven.
Het laatste hoofdstuk, „Carnavalsmoraal", bevat een recapitulatie van
de thema's, een hertoetsing van de doorwerkingen aan het hoofd-thema, het
eindigt met de bepaling: „Men moet den burger verstaan ,om tot den dichter
te kunnen naderen."

Het boek is vol van heldere aphorismen en origineele paradoxen, merk
waardig is vooral de wijze van toelichting van abstraheerende beschouwingen
door scherp omlijnde anecdotes. Zoo toont de schrijver dat juist de dichter
zich immer tot de realiteit wendt en dat hetgeen in de burgerlijke terminologie
een „reeël" man is, op cliche's en gemeenplaatsen drijft: „Den slager interes
seert het reeële varken niet, hem interesseert een door worst en ham bepaalde
abstractie, hij bemint niet het varken maar hij bemint de worst. Maar Rem
brandt beminde den reeëlen os toen hij zijn slachtstuk uit het Louvre schil
derde, want waarom schilderde hij anders de os en slachte hij hem niet liever."
Men kan dit werk wellicht het zuiverste benaderen door het te „zien"
op de wijze waarop men een muziekstuk ziet, men moet zich er op instellen,
als bij het aanhooren van een Partita van Bach of een werk van den hedendaagschen Nederlandschen meester Willem Pijper; er is in de expositie van het
theme een klaarheid, in de reine mathematiek van stelling doorwerking, en op
lossing van neven-themata een zekerheid, in het geheel een strooming, de
bovenzinnelijke strooming, welke kenmerkend is voor alle werk van groot
formaat.
ROTTERDAM.
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ELISABETH ZERNIKE: Kinderspel (Sijthoff, Leiden, 1921).
als Zij (Sijthoff, Leiden, 1920).

Een Vrouw

Het schamele deel (2e druk, Sijthoff, Leiden,
1923).

W. A. P. SMIT: Feesten van het Jaar.

(U. M. Holland, Amsterdam, 1929.)

U

IT die skare van skryfsters van goeie, middelmatige en waardelose
romans in Nederland het die verrassende figuur van Elizabeth Zernike te voorskyn getree met haar heel besondere en oorspronklike kuns.
Na al die probleme wat die moderne roman hom al tot taak gestel het om op
te los, na al die dramatiese botsings, al die karakters en stemminge wat hy
reeds uitgebeeld het, is dit nie 'n wonder nie as die vermoeide leser hom by
die verskyn van 'n nuwe roman afvra of dié boek hom maar nie weer slegs
'n nuwe variasie op 'n ou tema gaan bring nie. Hierdie leser sal egter aangenaam verras wees by die lees van die werk van Elizabeth Zernike.
Sy
vertolk in haar romans dié deel van die vrou se sielelewe wat die moeilikste is
om te benader, omdat dit die onuitgesproke, onbewuste, geheimsinnige en
tegelykertyd ook primêre deel daarvan is. Sy teken ons die uiterlik enigsins
apatiese, indolente vrou wat die lewe oënskynlik passief aan haar laat verby gaan, maar wat diep in haar siel 'n groot drang na liefde en geluk besit.
Hierdie drang kan lank latent bly, maar as hy bewus word en na verwesenliking gaan strewe, dan kan hy onkeerbaar word, meedoënloos, want dis 'n
hunkering na die uitlewe van eie begeerte of liewer van eie sielelewe —
van die sinnelike, die seksuele is hier nie sprake nie. Dat hierdie drang so
lank latent bly, is omdat hierdie vrou haar geluk in haar self omdra, hoog
en onaantasbaar; tussen die gewone gebeurtenisse van die alledaagse lewe
droom sy haar eie droom, wat meer kleur as vaste vorm het, en leef sy haar
verborge lewe.
In bo vermelde drie werke teken die skryfster ons drie vroue wat hierdie geheimsinnige trek in hoë mate besit, maar hulle is nie slegs drie tiepes
van dieselfde soort nie, nee, hulle is diep deurvoelde karakters wat onderling
sterk verskil.
In die teer idille Kinderspel word Erna ons geskets as 'n teruggetrokke, kuise meisie, wat haar skugter drome van geluk droom, aarselende
om hulle te verwesenlik, bang dat die werklikheid hulle met ru hande sal besoedel. Wanneer die liefde in haar lewe kom, huiwer sy om dit te aanvaar,
sonder om te weet waarom. Is dit nie omdat sy nou nie meer alleen haar

drome kan droom nie? Haar moeder, van wie sy baie oorgeërf het, verstaan
haar stryd; die gesprekke tussen moeder en dogter is met fyn psigologiese
insig gegee. Die teer beskrywing van haar stemming die eerste oggend van
haar huweliksreis verklaar ons Erna se weifeling. Hulle sal die hoë berge
met hulle ewige sneeu beklim:
— maar het is haast te mooi. En we wandelen naar die top
pen in den nevel.
Zou daarop niet de eeuwige sneeuw liggen?
Maar langzaam, langzaam, Dirk, anders zijn wij er veel te gauw.
Ek kan die versoeking nie weerstaan nie om die volgende stukkie te
siteer, wat 'n indruk sal gee van die ontroerende skoonheid van hierdie suiwer
kunswerkie:—
En nu liepen ze verder, dicht tegen elkaar aan.
Dirk sprak
vloeiend, als in één langen zin praatte hij over zijn liefde. Ze luisterde;
ze wist de woorden nog vóór hij ze gezegd had, ze wist het alles. En
het maakte haar gelukkig, maar ook bedroefd; — sprakeloos, glanzend
gelukkig, en stil, dof bedroefd. Hij vroeg haar niet of ze zijn vrouw wou
worden, hij wist dat zij het wilde; hij praatte over hun leven.
„O kind, ons leven, wij samen, altijd, jij en ik."
„Ja, ja," fluisterde ze, en drukte alleen zijn arm. Toen ze einde
lijk voor haar huis stonden, liet ze hem plotseling los.
„O Dirk."
„Wat is er?"
„Nu moet ik het vertellen, dat kan ik niet."
„Ik zal morgen komen en alles vertellen."
„Maar dan moet ik nu vader en moeder zien, en het niet zeggen;
— naar bed gaan en het niet zeggen — dat is alsof ik ze bedrieg.
En dan morgen — hoe laat zou je komen?"
„In den middag."
Ze huiverde even. „Zie je -— dat kan niet, dat duurt veel te
lang. Moeder brengt ons thee boven, 's Zondagsmorgens, en dan
blijft ze op den rand van mijn bed zitten praten, en dan flapt Carry er
al haar geheimen uit en . . . en ze zouden het aan me zien."
Hij lachte. „Het is niet aan je te zien, kindje, dat ik je gezoend
heb. Dacht je d a t ? "
„Ja." Ze pakte een knoop van zijn jas beet. „Iedereen zal het
zien, en jij bent de schuld, je mag niet wegloopen."
„Moet ik dan nu mee gaan? het is al laat, en je ouders zullen
het wel begrijpen."
Maar ze keek angstig naar hem op. „O Dirk."
Meteen belde hij luid aan haar huis. „Goed, ik ga nog even
mee — lieveling, je bent — je bent zoo'n rein meisje."

„Een Vrouw als Zij" is die liefdevolle tekening van Lucie, wat vroeg
moederloos geword het en deur haar sieniese vader se hardvogtige spot 'n liefdelose jeug gelei het. Sy gaan die verkeerde pad op, maar ontmoet later 'n man
wat haar, nieteenstaande haar verlede, trou dog nie gelukkig maak nie, omdat
hy nie intieme huislike geluk soek nie maar slegs brute lyfsgenot. Hy verlaat
haar vir 'n grofsinnelike vrou en dit lyk of haar vader se sieniese spot tog waar
is: „Weet je, jongedame, een geestig Engelschman heeft gezegd, een vrouw
met een verleden heeft geen toekomst."
Mooi word ons die eensame kluisenaarslewe beskrywe van die geskeie
vrou in die kombuis van die groot huis wat haar man vir haar gehuur het; hier
voel sy gelukkig wanneer sy haar verlange na haar seun kan bedwing en leef sy
in haar droomwereld:
Als jong meisje dacht ze: in den hemel zal de tijd bij uren voortspringen, of bij dagen misschien. Een ooge-wenk, en het uur is vol;
even aan iets denken, aan iets waar je op aarde van hieldt, en de dag
is voorbij. In den hemel, ja — ze glimlachte. Maar op aarde was ook
wel die groote rust, soms. In deze jaren van alleen wonen had ze
dat geleerd. En je kon dus zoo gelukkig zijn, alsof je een engel was.
Als je maar niet verlangde. — Ze schudde haar hoofd. Hoe zou ze ooit
op kunnen houden naar haar jongen te verlangen? En toch — dikwijls
dacht ze aan hem en zag zijn lief blond hoofd, zonder verlangen. O
ja, dikwijls.
Hierdie sitaat lewer tegelykertyd 'n mooi voorbeeld van El. Zernike se
prosa. Hoe natuurlik is dit, wat 'n suiwer ontroering beef daar nie deur nie;
dit verskil hemelsbreed van die nerveuse en vermoeiende prosa waarin De
Meester sy karakters laat voel en dink.
Lucie word 'n simpatieke figuur veral ook deur die verhouding waarin
sy tot haar bure en 'n paar van die dorpsmense geteken word. As sy haar
bure, twee eensame ou mensies ,wat wel vriendelik teen haar is maar haar as
geskeie vrou tog my, in hulle daaglikse doen bespied, dan kry ons die volgende
bekoorlike mymering: „Met hem zou ze wel opschieten, dacht Lucie. Zijn heele
levensgeschiedenis was maar zoo lang als een achtermiddagpraatje en zoo gezelligjes ook."
As haar man weer na haar terugkom en haar seun aan haar teruggee,
aanvaar sy haar geluk met kalme maar diepgevoelde vreugde.
Die roman wat die diepste indring tot die siel van die vrou is ongetwyfeld „Het schamele Deel". Sytske Jenster is ook so'n dromeres. Sy woon
alleen met haar ou vader, 'n gewese seeman wat in sy jeug taamlik ru geleef het
en nou voor sy dood sy dogter deur die huwelik met 'n goeie man beskerm wil
sien teen die gevare van die lewe — wat hy so goed ken. Sytske leef verdoke in
haar eie droomwereld; sy laat haar verloof aan die goedhartige maar ruwe Jo-

han, maar het nooit die bedoeling om met hom te trou nie. As sy die verlowing
gebreek het laat sy haar trou deur die jong moderne predikant Louis Hemelman, wat sy (en nie ten onregte nie) beskou as 'n goedhartige, ydele groot
seun. Maar ook aan hom gee sy nie haar diepste wese nie, sy bly haar eie lewe
leef. As sy die aristokraat Philip van Graaflandt ontmoet, gaan haar liefde uit
tot hierdie vrouebewonderaar met sy verfynde smaak, sy liefde vir musiek en sy
gedistingeerde optrede. As Philip die indruk merk wat sy terloopse hofmakery
op haar gemaak het, maak hy haar kort maar beslis duidelik dat haar gevoelens
deur hom nie in die minste beantwoord word nie. Na die wrede onderhoud
loop sy doelloos rond en kom by die rivier: „Ze voelde de rust van het stille,
diepe water, dat den hemel weerspiegelde. Geen rimpel liep er overheen, geen
vogel krijschte. Zoo was het goed. Ze aarzelde niet."
Diep het El. Zernike deurgedring in die onbewuste van hierdie vrouekarakter, wat so heeltemal in en vir haarself lewe dat sy enigsins die indruk gee
van 'n slaapwandelares. Die skryfster het daarin geslaag om daardie geheimsinnige lewe van haar diepste siel na te speur en dit sonder enige mooidoenery
uit te beeld. Die leser van hierdie bespreking moet die boek self lees om te sien
hoe sy haar werk vry gehou het van alle romantiekerigheid of patos. Slegs op
een wanklank moet ek wys: die dwase manier waarop Philip soos 'n banale Don
Juan Sytske se aandag trek; hierdie smakeloosheid verwonder des te meer omdat
die skryfster hier glad nie voor 'n moeilike probleem of vindingrykheid-vereisende taak gestaan het nie. Goed gesien en geteken is die egoïsme van Sytske, wat
eers Johan in die waan laat dat sy hom sal trou, later Louis, wat sy in die grond
minag, laat versmag; in die kern is sy amoreel. Sy is verwant aan Madame
Bovary, maar sy word nie beheers door sinlike begeerte soos Flaubert se dorpscourtisane nie. Sy eis vir haarself haar geluk op: of haar medemens, wat sy
ongens nooit willens en wetens leed sal aandoen nie, daardeur ongelukkig
word, is 'n oorweging wat nooit eers by haar opkom nie.
Die groot verdienste van Elizabeth Zernike is dat sy verborge dieptes
van die vrouesiel ontdek het wat nog maar selde in die kuns geopenbaar is en
dat sy dit weergegee het in 'n styl wat volkome by haar stof pas, vry is van alle
strewe na mooidoenery of woordkuns wat die suiwer uitbeelding sou belemmer
het. Sy het verrassend oorspronklike kuns gegee; wonders van die vrouesiel is
haar geopenbaar geword as so'n klare eenvoud dat die diep waarheid daarvan
menige leser sal ontgaan.
*
*
*
Van die onlangs onder Professor Albert Verwey op 'n proefskrif oor
Revius gepromoveerde jong digter W. A. P. Smit het verlede jaar in keurige,
artistieke band en letter 'n klein bundeltjie godsdienstige poësie verskyn:
Feesten van het Jaar. In die „Toewijding", waarin die invloed van Verwey
(„Van de Liefde die Vriendschap heet") duidelik merkbaar is, sing die digter

Het verborgen woord,
Dat onze liefde heeft voor U
In 't beven van ons hart gehoord —
maar
Maar in ons hart is 't woord vergaan
En enkel zijn verklinken beeft . . .
en daarom
Zoo, eindeloos, brengt woord op woord
Een deel van onze liefde U,
Den ouden toon op nieuw accoord:
O God — o wij aanbidden U
Dan volg vyf sange: „Kerstfeest", „Goede Vrydag", „Paschen", „Hemelvaart", „Pinksteren" en tenslotte die „Sluiting".
Onpretensieus is hierdie bundeltjie, maar suiwer gevoeld is die gedigte,
sober maar vol ontroering; 'n enkele keer ontbreek nog te veel een sentrale die
hele gedig beheersende emosie. Die groot verdienste van hierdie verse is dat
die digter sy ontroering by die oordenk van die heilswaarhede en sy belewing
daarvan verklank het in verse wat die stempel van waaragtigheid dra, wat tref
deur 'n eie klank en eie siening; hy het hom losgeruk van die tale Kanaans, gegee „den ouden toon op nieuw accoord." Nêrens blyk dit so duidelik as in die
volgende verse oor Christus aan die kruis nie:
Zooals een vleermuis, aan het hout
Gespijkerd van een boerendeur,
In 't sterven langzaam-aan vergrauwt
En, dood, een vod wordt zonder kleur —
Zooals in het bezaaide land
Een doode kraai, die op den wind
Zich wiegt aan een verrafeld band,
In goorheid zijn vergaan begint —
Zoo is aan U de dood verricht
En reeds Uw lijf verstard tot vaal:
Maar Uw gelaat draagt nog het licht
Als in een transparanten graal!
G.

DEKKER.

In Verband met die Kort-Verhaal in Sowjet-Rusland
i.

NS lewe so verbasend snel, en noodsaaklikerwys so erg na binne —
miskien moet ek eerder sê na buite, dat maar weinige weet wat Rusland in die afgelope jare beleef het.
Skrywer hiervan kan helaas ook nie met gesag oor die teenswoordige
stand van Russiese kultuurlewe skrywe nie. Maar na die lektuur van sekere
nu-Russiese ) literatuur en enkele oriënterende dinge oor die nuwe strewe, is
hy van een ding seker: dat tenminste versigtigheid van oordeel oor die nuwe
Russiese lewensindeling ons pas, totdat nog ander bronne ons bereik het as
louter Reuter-vooroordeel en sensasie ), en tot tyd en wyl 'n rewolusionêre
tydperk van sy onvermydelike geweldenarye en oorywerige en gevaarlike propaganda en menslike dwalinge ontdaan, tot ons sal spreek in sy wesenlike
waarde. En voor ons klaar staan met veroordeling laat ons aan die moontlikheid van 'n ander oortuiging dink, soos dié van Maximis Tyrius:
„Hier siehst du nun den Passionsweg, den du Untergang nennst,
der du naoh dem Wege derer urteilst, die schon auf ihm fortgegangen
sind; ich aber Rettung, da ich nach der Folge derer urteile, die da kommen werden." )
Die kille, uiterlike, politieke feite is maklik op te teken: Onder die ou regiem, grenselose despotisme en afskuwelike kapitalisme, tergende exploïtering
van besitloosheid, onkunde, en gruwelike onderdrukking van menslike waarde,
. . . naas en bo die onvermydelike verset van nihilisme onder die intellektuele,
en die opkoms van sosiaal-demokrasie en kommunisme in die 19de eeu; die
voorlopige vernietiging na 1881 (moord van Tsaar) van nihilistiese terrorisme.
Die breuk in die sosiaal-demokratiese party in 1903, waarby Lenin die leier
word van „Bolsjewisme", d.w.s. die „meerderheids"-groep wat hul nie kon
verenig met die bourgeoisie-beweging in sosialisme nie. Die verbasende
groei van Bolsjewisme in ons eeu. Die wereldoorlog. Die val van Tsarisme
in Februarie 1917, waarna die te soetsappige burgerlik-sosiale regering van
Kerenski die teuels in hande neem. Die val van sy regering in die Oktober1
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) Dreijiig neue Erzdhler des neuen Ruftland. Verskillende vertalers.
Uitgawe van die Malik-Verlag, Berlin, 1929.
) Nog onlangs het „Die Burger" daarop gewys hoe skepties ons moet
staan teenoor Reuter-berigte oor Rusland.
Ons ken die betroubaarheid van
hierdie beriggewer uit die Twede Vryheidsoorlog.
Meestal is die berigte ook
afkomstig uit anti-rewolusionêre
bronne.
) Gesiteer in Nico Rost, Kunst en Cultuur in Sowjet-Rusland,
Amsterdam, 1924. Bis. 8.
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rewolusie, waardeur Lenin die Sowjet-Republiek stig as diktatuur van die
proletariaat, met 'n raad van volkskommissarisse onder sy leiding (en dié van
Trotski).
Die magtige, welsprekende idealis en praktikus tot sy laaste
dag. ) Die operasies van die Rooi Leer wat alle teenrewolusie vernietig het.
Die magtige verspreiding van 'n verlossingsideaal na binne en na buite,
volksverligting, kennis wat mag i s . ) Die instandhouding, teen alle voorspellings in, van die Sowjet-Radevergaderinge . . . .
1

2

Maar wat lê daar nie alles verborge onder die kille feite nie:
Laten wij denken aan de groote dagen,
Waaraan wij deelen met ons kleine leed, —
Laten wij denke' aan hen, die zijn verslagen,
En aan den strijd, dien elk dier dooden streed,
En aan wat al die duizende' oogen zagen,
Toen 's werelds lot over hen henen schreed;
Laten wij denke' aan hen, die ondergingen
Voor het geluk van later stervelingen.
Laten wij denken aan de donkere scharen,
Die uit het troebel leven opgewoeld,
Omhoog op 's levens bloedbeloopen baren,
Eén oogenblik iets groots hebben gevoeld —
En uit de hel die zij ontstegen waren,
In grondeloozer hel zijn weggespoeld;
Laten wij denke' aan de blinde benden,
Die strede' en stierven als eeuwig ongekenden.
Laten wij denken aan de groote tijden,
Waaraan wij bouwen met ons klein bestaan;
Laten wij denke' aan 't doel waarheen zij leiden,
Al kunnen wij nog niet hun doel verstaan . . .
Vele veroordeel alles uit Sowjet-Rusland; weinig beoefen die voorsigtigheid van oordeel waarvan ek gepraat het; maar baie min by ons probeer selfs
om aan die doel te dink. Maar wie daarvan bewus i s dat hy op die kentering
der tyden geboren i s
in onze oogen nog de ondergangen
van de oude werelden die verbleeken,
onze lippen geplooid ten nieuwen groet,
en in ons hart een tweedracht van verlangen
naar droomen van weleer, die wij verloren,
naar de nieuwe, wier bloesems openbreken
1

) Sien oor hom die goed gedokumenteerde en sterk-objektief
geskrewe
„Lenin en Ohandi", door René Fiilöp-Miller; geautoriseerde
vertaling van
Schilfgaarde, met 105 portrette en plate, Utrecht, 1928, 309 blss., geb. 10/6.
) Sien hieroor o.a. die interessante en merkwaardige N. Ognejew, „Das
Tagebuch des Schillers Kostja Rjabzew",
Verlag der
Jugendinternationale,
berlin, 1929.
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moet uitroep met die „verlore kameraad" in die ontroerende verse van Henriëtte Roland Hoist in „Gebroken Kleuren":
O 'k benijd hem die zonder
de menschen kan leven, die staat
op zichzelf als een boom in een veld,
maar ik kan zoo niet: mijn aard gaat
naar de stem die zich paart aan mijn stem,
naar de hand die mijn hand grijpt,
grijpt en bemoedigend vasthoudt,
naar heel het zich kruisend gebeur
en de zachte gemeenschap der menschen . . .

Maar dit kan ons hier alleen te doen wees om met enkele gebrekkige
suggesties die weg te berei vir 'n nader kennismaking met die kuns van SowjetRusland. Dit is ons alleen te doen om die nuwe skoonheid daarvan, om 'n
nuwe inspirasie öpligtende uit die wêreld-woele, wat ook tot ons kuste kom, en
waarvan die rillinge soms ook deur ons dieptes gaan . . . skoonheid van 'n
nuwe drang onder die verwarde en wilde web van ons tyd, skoonheid van
broederskap en troos van gemeensaamheid aan almal, behalwe
wie voor 't schril geluid der tijden
hun ziel gegrendeld hebben als een deur . . .

Besonder belangryk lyk my die versameling kort-verhale van 'n aantal
hedendaagse Russiese skrywers uit die land waar dit alles (en nog so veel
meer) plaasgevind het, uit die land van Tsjechow, Koeprin en Gorki.
„Ons
stam almal af van Gogol se Mantel", het Dostojewski gesê; inderdaad word
aangeneem dat as ons die onder invloed van Byron ontstane romantiek van
Poesjkin (1799—1837) ter sy laat, dan is die werk van Nikolaas Gogol
(1809—1852) seker toonaangewend vir die latere eg-Russiese werk, waarby
die gedagte „dode siele", maar tewens die so karakteristieke diep-psigologiese
deurdringing in die lewe van misdeeldes, en die sosiale deernis, skering en inslag is. Kenmerkend van die Russiese verhaal het gebly die strewe na interpretasie van die lewe deur realistiese voorstelling, waarin die kunstenaar, voor
alles kunstenaar, tog sy verantwoordelikheidsbesef teenoor die lewe toon en dikwels ook, selfs in die moderne uitbeelding van die gruwelikste menslike ellende
en waansin, die simboliese krag van opwaartse strewe na goddelikheid en
lig . . . Vir die gewone leser wat b.v. by Tsjechow dikwels tevergeefs vra:
„Wat is nou die betekenis van die storie?" (al vra hy nooit om die „betekenis")
by 'n vioolsolo of by die aanblik van 'n berglandskap op 'n skildery of in die
natuur nie!) bly dit natuurlik altyd moeilik om hierdie simboliese strewe na 'n
begrip van die betekenis van die lewe, van God en die mensheid, uit 'n stuk
realisme vir homself te vind. Ons is in die Weste so gewend daaraan om die
„betekenis" op die oppervlakte te vind. Veral in ons jong litteratuur. In laasgenoemde is dit dikwels moeiliker om van die opgedronge moraal weg te kom
en die lewensuitbeelding te sien, as wat dit in Russiese kuns is om van die bepaalde lewensuitbeelding weg te kom en die „moraal" te sien . . .

Bestet NOV 'n band
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"Die Nuwe
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Deel II kos slegs 3/6
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Aan die Firma J. H. de BUSSY,
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Stuur my asb. 'n band vir die jaargang 1930 van "Die Nuwe Brandwag",
waarvoor ek 3/6 hierby insluit.
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Dit moet ons in gedagte hou, ook by die lektiuir van hierdie aange
kondigde bundel — al sal die nuwe ideologiese strewe veel minder die tiepiesRussiese soeke na God, en veel meer politiek, klassebewus in diens van die
proletariese staat wees.
Daar al hierdie skrywers vir ons waarskynlik nog onbekendes i s sal ek
maar nie al die moeilike name noem nie. Hul almal het die verskrikkinge van
hul tyd deurworstel; en hoewel geeneen nog veertig jaar is nie, het hul reeds
die gekonsentreerde lewenswaan en lewenswaarheid van eeue deurgegaan —
verskrikkinge van tronkstraf onder die ou regiem in die Krim en elders, helse
lewensontgogeling in burgerkryg en wereldoorlog, in Siberië en Mongolië, op
bandiete-jag aan die Don, in doodsvalleie van moord en spionasie, tyfus en
kolera, in hongersnood en verkluiming, in sielsverskeurdheid en skrikverbysteringe . . .
En, wonderlik hoe kunsgenade mense beskore i s wie van alle skoolse
leiding verstoke is. Die verklaring is die wonder self . . . , anders hoe sal ons
die kuns moet beskou van 'n Ilja Ehrenburg (1891), vroeg in 'n bierbrouery
gestop, na 'n paar jaar van die skool geja, twee jaar later (1908) opgesluit,
daarna in die lewe . . . die wreed-vormende kragte van die lewe, toe agt jaar
'n swerweling in Wes-Europa, toe deur die verskrikkinge van 1917, steeds in
gevaar, dan in die gevangenis, in allerlei betrekkinge daarna . . . Waar het die
man so leer skrywe; waar die tyil gekry? Die aantekeninge oor hom noem 'n
tiental romans (in baie tale vertaal), 'n groot aantal essays en kort-verhale,
lieriese gedigte, ens., of neem as voorbeeld die veelgeprese Wladimir Majakowski. As seun van 'n Kaukasus-bosbeaiupte, sit hy reeds op sy veertiende
jaar in die tronk.
Of Fjodor Gladkbw, seun van 'n „bywoner", wat reeds op sy agste jaar
kennismaak met die skrynende leed van die lewe: honger, arbeid, vervolging;
maar wat so tussendeur tog leer lees en skrywe het, en in hierdie agste jaar
van sy kommervolle bestaan met 'n novelle die aandag trek van niemand min
der as Gorki nie! Sy roman „Sement" word as een van die getrouste skilderinge van die nuwe Sowjet-levve geroem, en het sy naam baie bekend gemaak
in die Weste.
Die skrywersdrang sit hierdie eenvoudige proletariër-jeug in die bloed.
Hul ras-pessimisme is deur die vreeslike levvenservaringe verdiep, maar ook op
nuwe wyse gelouter; en hulle wat as volksgroep, soos weinig ander, die lewe
in sy naakste ontgogeling leer ken het, i s seker die geroepe middel waardeur
Rusland tot ons kan spreek van „dood, haat, honger, hoop, angs, vertwyfeling, geluk, en opstanding".
Dis 'n dokument van 'n tiental jare wat 'n duisendjaar uitgedelg het.
Die gewilde lot van Rusland.
Tevergeefs?
F. E. J. MALHERBE.
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Skryf nou in by ons vir een van die volgende :—

M. A.
M.ED

Geskiedenis
Filosofie
Opvoedkunde

Ander kursusse en inligtings op aanvraag.
GEBRUIK HIERDIE KOEPON.
Aan die Algemene Bestuurder, Helpmekaar Kollege,
Posbus 3512, JOHANNESBURG.
Stuur my asseblief, sonder enige verpligtinge van my kant, volle besonderhede van U kursusse vir Onderwyserssertifikate, B.A., M.A., B.Com., B.Econ.,
LL.B., Sekretariële Eksamens, Rekenmeesterseksamens, Publieke Administrasie,
Naturellereg en Administrasie, Wetssertifikaatseksamens, Siviele Diens Laer en
Hoer Wetseksamens, Matrikulasie, Afrikaans vir Beginners, (onderstreep die
kursus waarin U belangstel) tesame met besonderhede van U tabel van fooie en
vorm van Inskrywing en Ooreenkoms.
Naam (in drukletters)
Adres

BEKROON

MET DIE HERTZOG-PRYS

1928.

DIE NUWE BOORD
deur C. M. van den Heever.
Van den Heever heeft iets van het verfynde, sensuele en zoo innig schoone
van Keats, en vooral iets van het spontane en tevens bijzonder kunstvolle en
hooge van Gezelle, aan wien hij wel eens denken doet. Een echt dichter, een
van de weinigen, de begenadigen . . .
„De Vlaamsche Gids."
Verkrygbaar by alle boekhandelaars.

UN1WERSITEITS
KORRESPONDENSIE KURSUSSE
PRETORIA.

Die UNIWERSITEITS KORRESPONDENSIE-KURSUSSE is die grootste en die
bes gevestigde inrigting van sy soort in Suid-Afrika en het reeds duisende van
studente gehelp om in hulle eksamens te slaag. Ons bied aan, teen 'n baie
redelike vergoeding, onderwys deur erkende deskundiges in meer as 200 ver
skillende kursusse b.v.:
Junior Sertifikaat, Matrikulasie (Kaap), B.A., B.Com. en B. Econ., M.A., M.Econ.
en M.Educ, Alle Wetseksamens, insl. LL.B., Joernalistiek, Skrywe van kort verhale, Onderwysers (Professioneel en Akademies), Kuns, Bantoe-Studies.
Skryf aan die Waarnemende Prinsipaal:—

A. C. J. ELWORTHY, MA. (Oxon)
vir verdere inligting.
Prospektus en getuigskrifte sal op versoek gestuur word.

P.K. Bus 640.

HOGERE 00STEINDSGH00L.
Hoërskool met moderne leerplan in
Afrikaans en Nederlands.
Besondere leerplanne in oorleg met
ouers.
Elke kind kom in aanraking met
albei tale en mag daarby Duits en
Engels tot dieselfde hoogte as die
moedertaal kies.
Latyn en moderne taal. Geleentheirl
vir studie van die Franse taal.
Houtwerk-, teken-, sang- en musieklesse sonder ekstra koste.
Kursus in Naaldwerk en Gesondheidsleer vir meisies.
Na keus Matriekeksamen met ses,
of vyf vakke sonder wiskunde.
Goed ingerigte laboratoria met indiwiduele metodes.
Staf van akademies geskoolde leerkragte. Aansluiting op Europese
Uniwersiteite.
Gesond gelee koshuis onder toesig
van Beherende Liggaam.
Dr. J. A. VALKS, M.A., Prinsipaal.

PRETORIA.

BOEKENVRIENDEN!
In keurige uitvoering is zoo pas
verschenen:—•

AFRIKAANSCH
PROZA
door
Dr. J. HAANTJES.

Alom verkrijgbaar voor slechts
3/-.
U.M. HOLLAND.

AMSTERDAM.

Alex Pirie en Seuns (Afrika)
Beperk.
26-28 Kruisstraat, Johannesburg.
Posbus 5294.
Telegramme: "Paper"

Ook: 42, St. George's-Straat, DURBAN.
3, Strandstraat, PORT ELIZABETH.
FABRIKANTE VAN DIE WELBEKENDE

CHARLES-MARTIN-PAPIER
vir Handelsgebruik.
Stipuleer CHARLES MARTIN of W. T. & Ko.,
3009 Papier vir u skryfbehoeftes, ens., of
CHARLES MARTIN LEDGER
CONQUEROR LEDGER
VICTOR LEDGER of
STANDARD LEDGER PAPIER
vir u Boeke.
U drukker sal bly wees om Papier van die Standaard Kwaliteit te verskaf.
ONS LEWER ALLEEN AAN HANDELAARS.

Nederlandse Brand
Assuransie-Maatskappy
,De Salamander" van
Amsterdam.
Ons Polisse dek ook enige skade
deur Weerlig,
onverskillig of daar brand deur ont
staan of nie. — Vra om kwotasie.

TAYLOR & GEERLING,
Hoof-Agente vir die Unie van S.A.
Pretoria. — 29 Kerkplein.
P.K. Bus 738.

Foon 721.

J. B

j
j

WOLTERS

GRONINGEN, DEN HAAG

W. L. M. E. van Leeuwen
NATUUR EN DICHTER
Met Bloemlezing.
Geillustr. met 8 buitentekstplaten.
Prijs, ing. 8/-, geb. 9/-.
KORTE SCHETS VAN DE ONT
WIKKELING DER NEDERLANDSt HE LETTERKUNDE.
Met een schematisch synchronis
tisch overzicht voornamelijk van
de wereldletterkunde.
Prijs, ing. 5/-, geb. 6/-.
DE NEDERLANDSCHE DICHT
KUNST SINDS 1880.
Prijs, ing. 7/-, geb. 8/-.
Uitgave van J. B. WOLTERS,
Groningen, Den Haag.

PRAGTIGE KLEURAFDRUKKE VAN ORIGINELE SKILDER YE

E. SCHWEICKERDT, Kunshandelaar, 281 Kerk-St., Pretoria.

Suidelike Lewens Assosiasie
(Southern Life Association of Africa.)

SUIWER AFRIKAANS.

HEELTEMAL ONDERLING.

As ons die Premies en die Bonus-uitkering van 69 van die vernaamste AssuransieMaatskappye bestudeer, dan is ons bonus gelyk aan £2.17.1 per jaar per £100.

Vraag om ons gesamentlike Versekering vir man en vrou,
betaalbaar by die dood van die eerssterwende.

Ons Onderwys-polisse Is die beste
vir die Opvoeding van U kind.
Fondse £5.500.000, alles in Suid-Afrika belê.

Bus 248. — PRETORIA.

Skryf vir volle besonderhede aan
J. J. VAN GINKEL, Bestuurder.
Suidelike Lewens-Gebou.

CHRISTENDOM EN
LITERATUR
DEEL 10.

Christelijk
Letterkundige Studiën.
DEEL 5.
Verzameld door
M. J. Leendertse en Dr. C. Tazelaar.
Gebonden 8/-.
Inhoud 4 studies, t.w.: Jac. van Looy,
door W. Kramer; M. J. Brusse, door
H. J. Heijnes; Augusta de Wit, door
Dr. C. Tazelaar en Herman Robbers,
door Hendrika Kuyper-Van Oordt.
Op aanvrage zenden wij U gaarne het
volledig prospectus van de serie.
Ook Uw boekverkooper zorgt
hier gaarne voor.
U. M. HOLLAND,
Heerengracht 151. — Amsterdam.

Nasionale Akademie
vir Musiek.
STELLENBOSCH.
Prinsipaal:
Dr. PIETER F. SWANEPOEL,
M.A. Ph. D. (Musiek).
ONDERRIG TOT
EN
Vir LISENSIAAT
IN
KLAVIER,
VIOOL, ORREL,
SANG EN
TEORIE.

Op die modernste Europese
Metodes.
: Skitterende uitslae. :
Skrywe om Prospektus.

«LIET
N A T U R E STUDY
DRAWING
EXERCISE

BOOK

Ondersteun jou eie nywerhede deur CROXLEY
goedere te koop. — Gemaak in Johannesburg.
DIE CROXLEY SKRYF-BLOK is te kry in sewe uitgesoekte kleure
met daarby passende koeverte.
Volledige sortering van skryfbehoeftes vir Skole.

„CROXLEY BETEKEN KWALITEIT".

WENNING

ETSE

' K J P R A G T I G E
- K O L L E K S I E
van 15
Etse
i n M a p . ..
1

£5/5/0
Nog

een enkel Kolleksie voorhande.

J. H. DE BUSSY.
POSBUS 46C

PRETORIA.

