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Woordkuns.

D

AAR is 'n wesensverskil tussen die kuns van die woord en al die ander
kunste. Van al die grondstowwe wat die kunstenaar tot sy beskikking
het om sy sielelewe in uit te beeld, is daar maar een wat in sigself 'n
duidelik omskrewe sin, betekenis het: die woord.
Kleure, lyne, musikale
klanke, graniet, marmer dra op hulleself geen betekenis nie, hulle roep hoogstens 'n sekere gevoelstoestand wakker by die mens, wat daardeur sy simboliek
daarin kan indra. Die woord is die mees direkte, die natuurlikste middel wat
die Skepper die mens gegee het om sy geesteslewe te openbaar. As hy hiervan,
gebruik maak, dra hy sy ontroering nie middelik oor in 'n ander, vreemde,
buite hom staande grondstof nie, hy gebruik die organe van sy eie liggaam
wat hom daarvoor gegee is. Die skildery, die beeldhouwerk, die katedraal, die
simfonie kan nooit so eksplisiet, nooit so direk sy sielelewe veropenbaar nie.
Aan die ander kant is die menslike taal nie slegs 'n voorraad verstandelike begripsimbole nie. Dit is juis die heerlikheid van die woord, dat dit naasdie besit van 'n min of meer bepaalde begripsinhoud ook nog in ruime mate
besit die heerlike gawes van klank en ritme en daardeur van suggestiwiteit
deur subtiele assosiasies. In die woord vind ons die skone harmonie van
die geestelike en die sinnelike, van siel en liggaam. Dis van hierdie moontlikhede wat sy grondstof in so unieke mate aanbied dat die woordkunstenaar
intuïtief gebruik maak. Daaraan het in die letterkunde die onoorsienbare verskeidenheid van vorme, waarin telkens op 'n ander manier die sinnelike vorm
die gees vertolk, sy ontstaan te danke. Dis steeds die gees, daardie wonderbare fluïdum, wat tot ander vorme vervloei, dis gees in beweging: so moet ons
ons die verhouding tussen „inhoud" en „vorm" voorstel. Ons kan die twee
nie skei nie, ons kan hoogstens die besielde vorm betrag in sy trillende beweging wat daardie siel openbaar, 'n Skone vers word daardeur wat die
boomblare vir Kloos is in een van sy suiwerste, die-huiwering-van-die-geheimsinnige-Lewe-aanvoelende strofes:

Al lieve bladeren zijn goede dingen,
Voelende zwijgende, in hun zacht-dooraêrd
Broos-Zijn, des Levens geheimzinnig dringen,
Dat altijd verder stuwt, rustloos-bedaard.
Letterkundige kritiek moet dus in die eerste plek navoel in hoever die
beweging van die woord die ontroering versinnelik. Dit mag nie ontaard in
'n siellose ondersoek na styl-procédés nie, dit kan dit ook nie as dit steeds
deurdronge is van die besef dat die uiterlike vorm die produk en die openbaring
is van die ontroering en daardeur bepaal word, nie slegs 'n afsonderlike skoonheid naas die sogenaamde „inhoud" is nie. Stylanaliese word dan 'n dieper
indring in, 'n meer verinnigde ondergaan van die emosie; dit word 'n subtieler
aanvoel van die ritmiese golwing van die ontroering wat deur die siellose
materie van die woord gevaar het en dit deur 'n wonderwerking omgeskep het
tot kuns.
„De schoonheid van een vers bestaat in dat eenvoudige wonder, in die
wonderbaarlijke Alchemie, die de glanslooze Iooden woorden doet omvloeien in
't zuivere goud van het gezang, — in dat verheven mirakel-met-de-taal, waarvan de priesters zelve het Geheim niet kennen," sê Carel Scharten.
Die woord het dié groot gawe bo die ander middele waarvan die kunstenaar hom kan bedien, dat dit sig deur sy min of meer presiese begrips-inhoud
direkter rig tot die gees van die mens. Maar ons moet nie die skoonheid van
woordkuns gaan soek in daardie gedagte, betekenis nie. In die skepping van
die kunstenaar is die woorde slegs die soepele kleed wat die golwende lyne
verraai van die skone liggaam wat dit omhul. Trouens as blote betekenisdraer
sou die woord die kunstenaar by sy strewe na veropenbaring van wat daar in
sy siel omgaan, met magteloosheid slaan. Anthonie Donker merk heel suggestief op:
„Woorden zijn niet meer dan symbolen van hetgeen in ons omgaat, vage
symbolen, onnauwkeurige seinen meestal. Maar in poëzie zijn de woorden zoo
bijna geheel gelijkgekleurd en gelijkgeaard als de dingen en gemoedstoestanden, dat zij nauwelijks meer symbolen zijn, ze niet meer aanduiden maar voortzetten in de taal. In poëzie is de taal niet langer een abstractie, maar als het
ware een andere materialiseering van het waargenomene en ondervondene.
Poëzie vertolkt nooit. Vertolken doen wij al wat zich niet verstaanbaar kan
maken. Spreken is de ziel vertolken, poëzie is als een andere toestand der ziel
zelf." )
2
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) De Krachten der Toekomst, Amsterdam, zj., II., bl. 9.
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) De Episode van de vernieuwing onzer poëzie, Utrecht, 1929, bl. 102.

Dit is die wonder waarvan Scharten gepraat het: dat die ontroering,
die beweging van die siel oorvloei in die woord, dat dit sy bestaan daarin voortset, maar daardie woord is dan nie meer die gewone begripsimbool wat ons in
die daaglikse spreektaal gebruik nie, dit is deurhuiwer van die sielsritme, dit is
oorglans van die kleur van die ontroering.
Hierdie wonder vind alleen plaas in momente van hoë, suiwere ontroering. Wanneer die kunstenaar worstel om tot klaarheid te kom, dan bevang
hom 'n gevoel van onmag, dan moet hy „vertolken wat zich niet verstaanbaar
kan maken". En wanneer in Nederland Lodewijk van Deyssel sy ryk georkestreerde himne op die woord gekomponeer het, waarin hy die woord om
sigself verheerlik, aanbid, dan protesteer Van Eeden hierteen in sy klag:
„Onze woorden zijn blinde kinderen, eene moeder hebben zij niet,
„Het zijn reikende handen in duisternis,
„Het zijn geluidlooze tranen, vallend in grondloozen afgrond
„Zwart, zij bereiken niet, ach! zij kunnen niet redden!"
Van Eeden het die groot fout besef van sy tydgenote, wat in hulle
vreugde oor die opnuut ontdekte skoonheid van die woord verbygesien het
dat daardie woord slegs middel kan wees en nie om sigself mag verheerlik
word nie. Hierdie eensydige woordverheerlikers het vergeet dat die woord slegs
menslike waarde, dus skoonheid, kan besit as musikaal-ritmiese verklanking
van die Idee wat uit die menslike ontroering opdoem. Gorter, aangemoedig
deur die kritici met hulle teorieë van die woord se ontstaan en wese as kreet
van die oermens, het selfs geprobeer om die woord te ontdoen van sy sin en
tog die skoonheid te bewaar, hy wou van woordkuns musiek maak, maar het
daardeur tot anargie gekom, die skone harmonie wat die woord in sig beliggaam, verstoor. Verse soos die volgende (en ek kies opsetlik nie een van
die uiterste gevalle nie, om die proses te kan laat sien wat hom in hierdie
poësie voltrek) toon ons die patetiese ondergang, die ontbinding van 'n groot
talent wat die grense van die woordkuns oorskry het;
„de zee, de zee, de stormzee, zeeïg, siszée, grijnszée, stormschuim,
huilschuim, bruischzée,
„En de bestraalde ochtendzee —
„heetzée, keelzée, hoogzée,
„in de ronde verronde horizonnen—
„in de morgenzon, de luchtzon, de witzon, het dag, het witdag." )
3

Die woord kry eers se gevoelswaarde, sy inhoud, word dus eers veropenbaringsmiddel van die kunstenaar as die twee elemente van begripsinhoud
3
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Verzen I, 4e druk, Amsterdam, 1916.

en die ritmies-musikale 'n harmonie vorm. Omdat dit by Gorter ontbreek, kan
ons hierdie verse ook geen eigenlike kuns meer noem nie — trouens die digter
strewe hier nie meer na versinneliking van sy sielelewe nie, maar gee ons slegs
fisiologiese gewaarwordinge.
Die dood van alle kuns is konvensie, die onbesielde, ondeurvoelde gebruik deur epigone van die vorme en beelde wat die Meester geskep, ontdek
het. Hierdie lot tref veral die woordkuns. Juis omdat die woord 'n vaste
betekenis het, is daar geen grondstof wat so gou „schablone", starre vorm
word nie. Want die mens gebruik die woord nie alleen, selfs nie in die eerste
plek, vir die hoëre funksies van sy gees nie; hy gebruik dit amper elke oomblik
van sy wakende lewe vir die doeleindes van sy daaglikse behoeftes. En daarby besef hy nie die heerlikheid van sy instrument nie — hy gebruik dit agteloos, slordig. Woorde en beelde word vir hom lewelose, dooie simbole met
'n starre gedagte-inhoud, ontdaan van gevoel. Hulle word gore, beduimelde
banknote, deur veelvuldige gebruik afgeslete muntstukke wat altyd nog dienstig
bly om daarmee te koop wat hy vir sy daaglikse, stoflike behoeftes nodig het.
Woorde en beelde wat die eerste keer gebore is uit die ontroering in die siel
van die spreker en die vermoë besit het om daardie ontroering te Iaat natril in
die siel van die hoorder, het dié vermoë verloor deurdat hulle meganies, gevoelloos gebruik is soos algebraïese simbole deur 'n matematikus: hulle is nie meer
„instinct with spirit, a spark, a burning atom of inextinguishable thought"
nie, hulle roep niks meer op voor die verbeelding van die kunstenaar nie, hulle
is slegs koue, abstrakte begrippe. Die woord is van sy luister beroof, word
nie meer gedra deur sy musikaal-ritmiese skoonheid nie: ook hier is daardie
volmaakte harmonie waarmee dit oorspronklik begaafd is, verstoor. En die
taal is vol van sulke verstarde beelde wat in die loop van die eeue so opgestapel het dat dit tans amper onmoontlik is om anders as in afgeslete beeldspraak te praat. Shelley het hierdie toestand goed geteken: „(The) language
(of primitive poets) is vitally metaphorical; that is, it marks the before unapprehended relations of things and perpetuates their apprehensions until the
words which represent them, become, through time, signs for portions or classes
of thoughts instead of integral thoughts; and then if no new poets should arise
to create afresh the associations, which have been thus disorganised, language
will be dead to all the nobler purposes of human intercourse." ) En Kloos:
„Zoo ook, als een der ,machtigen op aarde' de vormen heeft gevonden en gestempeld, in welke hij zelf en zijn tijd het beste van zich wenschen te storten
en te aanschouwen, zal het volgend geslacht, dat die vormen ontvangt, maar den geest mist, met de eersten gaan beuzelen, bij gebreke van het tweede, en
4

*) Defence of Poetry.

de oogen en de ooren, die gewend zijn aan de kleuren en klanken, waarmede zij zich ontwikkeld hebben, bemerken niet, hoe het schoone hulsel als
het schoone lijkkleed is, dat de angst der kinderen over het bleeke lichaam der
moeder slaat." )
Al die kunste gaan gebuk onder hierdie euwel, wat wortel in die menslike siel — ook die beeldhoukuns, die argitektuur, die skilderkuns, die musiek
het hulle verstarde, konvensionele vorme, hulle retoriek. Maar dit skyn of
veral die woordkuns hierdie verkilling, hierdie verarming van die menslike
verbeelding weergee — ons het reeds gesien waarom. Die gevolg is dat die
kunsgevoelige bly is om te ontsnap aan die neerdrukkende, duffe, leucnagtige
atmosfeer van die dor betogende, die gesellig babbelende, sig met skynskoonheid tooiende woord. Juis daardie gawe van die eksplisiete, die analitiese, die
bewuste wat die woord bo al die ander uitdrukkingsmiddele besit, het hom by
hierdie verstoring van die harmonie tot 'n Nemesis geword. Vir een van die
spontaanste, suiwerste sangers van die wereldliteratuur, Paul Verlaine, word
die woord „literatuur" selfs die smalende benaming vir alles wat onegte woordkuns is! Dis wanneer ons beklemd voel deur die drukkende dampkring van
sulke literatuur, dat ons dit as 'n weldadige verfrissing voel om skielik te staan
voor 'n goeie skildery, te luister na 'n mooi musiekstuk. Dis of die ontroering
wat ons dan ondergaan, soveel direkter, spontaner, suiwerder simboliek is. Dit
kom deurdat in so veel woordkuns die harmonie van die woord, wat die unieke
versmelting van sulke kostelike gawes is, ontwrig is waardeur dit só eksplisiet,
só analities geword het dat dit 'n hindernis, 'n belemmering geword het tussen
die ontroering en die ver-beelding daarvan.
5

Gelukkig dat daar telkens 'n vernuwing in die kuns kom, dat daar telkens waaragtige, oorspronklike digters opstaan wat die drukkende las van
konvensie en retoriek van hulle afgooi en die taal weer omskep tot 'n suiwer,
gevoelige instrument waaraan hulle weer nuwe, nog nooit gehoorde klanke
ontlok. Dan vind weer plaas die wonder wat Joubert so onvergeetlik mooi
beskryf het: „Les mots s'illuminent quand le doigt du poète y fait passer son
phosphore" (die woorde begin weer glans as die vinger van die digter sy
fosfor daaroor stryk).
Die bewuste begrip woordkuns is jonk. Dit wil dus sê dat suiwer letterkundige kritiek, wat sonder hierdie begrip onmoontlik is, jonk is. Dis merkwaardig hoe lank dit geduur het voor die Wes-Europese mensheid 'n letterkundige werk kon waardeer suiwer as 'n kunswerk en nie in die eerste plek
om die etiese, religieuse, sosiale of ander ideale wat dit beliggaam nie. Wel
het die kritici van alle eeue onwillekeurig onder die bekoring gekom van die
5

) Inleiding tot de Gedichten van Jacques Perk.

skone woord waarin die ontroering verklank is, maar hulle kon hulle geen
rekenskap gee van die bekoring nie en het dit gesoek in die gedagte, die
„inhoud". So was dit met die Grieke en die Romeine, met die Renaissanciste,
die agtiende-eeuers. In die negentiende eeu het die oë oopgegaan, en daarom
is dit die eeu van die letterkundige kritiek. In Nederland is Kloos die eerste
wat by sy kritiek uitgaan van suiwer letterkundige norme.
Tog ontmoet ons in die geskiedenis van die kritiek telkens 'n gees in
wie die Idee woordkuns reeds leef. Die Griek Longinus (derde eeu N.C.) het
reeds besef dat die besielde woord van die kunstenaar nie slegs oorreed nie,
maar meesleep, vervoer, dat dit vervul is van 'n goddelike dronkenskap, dat
„skone woorde die essensiële en besondere lig van die gees is." Daardeur
kon hy so radikaal breek met die tradisionele poëtiek van eeue en beweer dat ,,'n
stylfiguur die mooiste is as dit ons ontgaan dat dit 'n stylfiguur is." 'n Tien
eeue later leef ook in Dante, wat op die grens staan van die Middeleeue en
die Nuwe Tyd, die Idee — nie so bewus nie, maar tog só sterk, dat hy die
eerste stryder word vir die moedertaal, wat hy wil veredel en omskep tot 'n
verfynde, gevoelige instrument, waarby hy gelei word deur sy bewuste liefde
vir die gesproke woord, die volkstaal. Hierdie liefde wat so tipies is van die
Renaissance^ kom heel duidelik tot uiting in die strewe van die Franse
„Pléiade", daardie groep geesdriftige stryders vir die moedertaal as draer
van 'n eie nasionale kuns en kuituur. Hulle leier, Ronsard, wil terug na die
gesmade Middeleeue, na die heerlike ou romanses om uit die woordeskat daarvan sy kunstaal bewus te verryk, want hy besef dat „elokusie" (soos hy dit
noem) is gepastheid en skittering van woorde wat goed gekies is en versier is
met swaar en kort sinne wat verse laat skitter soos goedgesette edelstene dievingers van 'n groot heer." In 1586 kom in Italië Patrizzi met die stoute
bewering, waarvan hy waarskynlik die volle draagkrag nog nie besef het nie,
dat nie die onderwerp 'n kunswerk poëties maak nie, maar die behandeling —
die kern van die begrip woordkuns. Hierdie Italianer was hiermee verder
gevorder as menige twintigste-eeuer! En in die agtiende eeu, as die hele WesEuropa geknel Iê in die bande van die Franse Klassisisme, kom die Fransman
Joubert met sy wonderbaarlik-suggestiewe opmerkinge wat soos bliksemflitse
lig oor die misteries van die woordkuns.
;

Maar hierdie kunstenaars was eensames temidde van hulle tydgenote,
wat nog nie ryp was vir hulle Idee nie. Gedurende die negentiende eeu word
die geeste eers ryp daarvoor en maak die letterkundige kritiek 'n verrassende
ontwikkelingsgang deur. Dan staan ook bewuste woordkunstenaars soos
Keats en Flaubert op. In Nederland breek die nuwe gees eers teen die einde
van die eeu deur en verval die Tagtigers in die ander uiterste van aanbidding
van die woord. Van Deyssel kom in sy beroemde dithyrambe selfs tot die uit—

barsting: „Het Woord alleen is." Soos die hele kunsopvatting van die Tagtigers, het ook hierdie eensydige woordverheerliking diep nagewerk in die
Dietse lande, en ons merk hierdie invloed nog sterk vandag.
Die ideale kritikus bestaan nie en sal ook wel nooit bestaan nie —
'n enkele keer bereik 'n groot kritikus wat diep deurdronge is van die wese van
kuns, in 'n moment van diepste, suiwerste deurskouing die ideaal. Elke nuwe
geslag, elke nuwe kunsskool bedien hom weer van 'n ander taal, trag die
wese van 'n kunswerk weer in sy eie estetiese terminologie, vol van die geraffineerdste nuances, weer te gee, maar hierdie nuwe onderskeidinge en aksentlegging blyk na 'n tydjie tog ook al weer magteloos, en al gou voel ons die
gevaar van 'n nuwe literêre jargon. En alleen die allergrootste kritici sal in
hulle oomblikke van suiwerste deurskouing nie behoort nie tot een van die twee
groot groepe waartoe die beoordelaars van 'n kunswerk deur hulle menslike
swakheid behoort: dié wat in 'n kunswerk veral sien die verwoording van 'n
gedagte, 'n lewensbeskouing, 'n lewenshouding, en hulle waardering onbewus
laat afhang van hulle waardebepaling van daardie gedagte of lewensbeskouing
— geesverwante van Huet dus; daarnaas staan die kritici Wat 'n kunswerk
eensydig beskou as 'n skone aanwending van die vorm sonder om te besef
dat daardie vorm alleen skoonheid kan besit as uiting van 'n geestelike skoonheid. Miskien moet ek liewer nie praat van twee groepe kritici nie — dis veel
meer twee metodes van kritiek. En hierdie twee metodes word dikwels deur
dieselfde kritikus afwisselend gebruik! Dit is geen teenstrydigheid nie, dis
juis die logiese gevolg van die gebrek aan die hoer sintetiese siening van die
woord as draer van 'n gevoelswaarde, 'n inhoud alleen deur die harmonie tussen begripsinhoud en die ritmies-musikale.
G.
Potchefstroom, April 1932.

DEKKER.

Bethanie.
i.
Bethanie, o poorte van verposing
vir Hom wat moeitesaam in wêreldwei
balsem gebring het onder vreemde mense,
gebonde in hul nood- en smartgeskrei!
Bewaar teen rug van woelige wereldstad
soos somernessie wat die swawel bou
by huisdak en waar mensegerug ten spyt
dae en nagte huiwer moedertrou —
so rustig-diep genestel in die dal,
olyf-beskut teen winde en susterlik-teer,
wag luisterend na klank van heilige voetstap
die wondere vriendskap-tuiste van die Heer.
Nog bloei Sy goue woorde in haar hart,
nimmer verlore . . . . Maria wandel om
en deur die olyfboord, innig tortelklaend
die mymervraag: O wanneer sal Hy kom?
Bethanië, o poorte van verposing,
'n binnekamer en 'n paradys,
'n nuwe land van vrome innighede!
Uit so 'n grond moet wondere blomme rys!
2.
Soos byeswerm diep in die skeur
waar onrus-donker bewe en brom,
na buite storm die werkpad op,
so uit haar harte-heiligdom
huppel gedagtes bewende voort
die droomveld van haar siele oor,
bloesemende herinnering

blink dieper hartewense voor . . .
Die bye gaar by mirteblom
hul oes, by herfs se heuwelgraan,
Maria puur 'n soetheid wat
verruklik deur haar wese gaan —
soos dagbreekmöres in die dal
hunkeringe in skemerblou,
donker begryping van wat Hy
volheerlik in Sy woord aanskou.
Sy soek die brood wat nooit vergaan,
wat enkele net 'n skimp van kry,
haar mens-taak is nooit afgedaan
solank die waarheid wykend bly.
3.
O kommervolle wagtenstyd
as ondergrondse sorge wenk
voor druppels dor verwagting drenk,
voor sluimersade swel en splyt!
Dit is die bange onsekèrheid
wat tussen botsel sweef en vrug
wanneer uit drome 'n bloeiendheid
ontwaak en deur die lentelug
arome-ryke vreugde dra . . . .
dan is die Hoop aan sidder-leef
en slaan die nag se winde ga,
wat deur die bloeiselboorde sweef,
en loop die someroes vooruit
deur maande wat laat bloei en kwyn
die graan wat uit die vore spruit,
die blosende vrugte waasbeskyn . . .
O wagtenstyd, hoe bruis daardeur
die onrus en die ganse skaar
van dromebeelde goudgekleur,
die angs en saligheid te gaar!
Maria wag — Hy ken sy tyd —
sy wag die maande biddend om,
tot oor haar harte-allenigheid
die tyding breek: Hy kom, Hy kom!

4.

Verbonde harte leef van samesyn
soos planfe van die lug en sonneskyn.
En wat gedoke skuil op hartegrond
bruis blank en klaar in vrome vriendskapstond,
en soos die rook uit Godgewyde altare
rys dan vertroue met mond- en handgebare.
En maak, in warmte winnend, oue woorde
nuut, fonkelnuut, soos selde gehoorde
geheime aanbruisend oor 'n duistere see —
'n hart homself vergetend leef van gee.
Op goue skale sal hy offers dra
waar heilige trou g'n wedergawe vra.
Kosbaarste nardus suiwerskoon gewyd,
warm hartebloed te skenk is hy bereid . . . .
Maria gee haar beste, 'n offer klein,
maar Hy herken die rykdom van die myn.

5.

Deur ou ervaring gly daar soms 'n skyn
van ongewete dinge, ryk en rein,
wat agter die rand van ons begryping doom
in luwe verte van 'n lentedroom.
Voor dan die skerp lig van bewustheid rys
om agter sielsgeheim die weg te wys
is al verby die skyning, snelgeswinde,
en vrae doodgesmoor in duister winde
moet soos 'n roep verlate in storremnag
verniet op antwoord van die berge wag.
Maria vra — in luwe verte doom
die Paradys se poort, 'n lentedroom.

6.
Diep waar die stilte heilig woon
en bronne van vertroosting vloei,
daar daal met leë kruik alleen
die siel deur las en lus vermoei.
In heilspelonk van eensaamheid
gesluit vir wêreldsorg en -gang
drink wie die dorspad langes reis
en siele-seëning verlang.
Dan bloei langs stofgetrapte pad
hartblomme in eensaamheid gekweek
en gee 'n koel misterie-geur
wat bly wanneer die dag verbleek.
Bethanië, die eeue sal
die rykdom van jou eenvoud prys,
jou naam sal met 'n vredewaas
van trou en innighede rys.
O klaarte wat jou waters bied,
o stille wysheid, wyd . . . . so wyd,
wie tot jou bronnediepte daal,
dors nimmermeer in ewigheid.
D. F.

MALHERBE.

Die Sprinkaanbeampte van Sluis.
NDER die afdak waar Fisher al die rommel van sy winkel wegpak,.
staan Lambertus Bredenhand en neurie-fluit. Hy kry dit reg om die
twee geluide te laat saamsmelt wanneer sy onbewuste rebelleer teen
die eentonigheid van fluit of neurie. Hy het 'n uur lank onverpoos herhaal
'n ouderwetse deuntjie van 'n bedroefde meisie wat aan die oewer van 'n snelle
vliet gesit en treur het, terwyl 'n vloerplank of 'n greinhoutbalk of 'n spyker
onder sy gereedskap deurloop. — Dit lyk soms of die twee inhaak om verder
die tussesang voort te sit onder die saaggeknars en hamerhoue, tot alles eensklaps swyg toe 'n kar daar voor die winkel stilhou. Die saag rus op 'n vloerplank. — Bredenhand gaan op een van die negosiekaste sit en stop bedaard
sy pyp om 'n paar minute, onder die rustige optrek van rookwolkies, aan die
afleiding daar voor die winkel te gee. Sy reëlmatige gesig, effens rimpelrig om
die oë, kyk afgetrokke langs die kar verby, asof die gedagte besig is om sake
te kombineer. Oom Karei Coetsee en tant Mieta, nè? . . . Die perde begin
al te verhaar . . .
Ja, dis mos more nagmaal. Hulle sal g'n nagmaal oorslaan nie, of dood of siekte moet hulle keer!
Hoewél hy dikwels daaroor gepraat het, val hom die kerkfees nou
eers weer te binne, en tewens kom die pynlike bewustheid in hom op dat hy
weer nie kan gaan nie. Die voorbeeld wat die ou mense gee, word deur die
omstandigheid van die wereld vernietig; ons loop geknelter in 'n kamp en die
jongspeul is loosgelaat op die vlakte. Die tyd van laertrek op die kerkplein
is verby, net soos die vader se priesterskap in sy huisgesin stadigaan verdwyn. Oom Karei hou sy waarde, ek probeer om myne te hou; maar die
jonggetroudes maak met hulle hoë roeping of dit speelgoed is. En daarom
word die mens so oppervlakkig dat die een se leed die ander een se welbehae is.
In die tot pulwer gemaalde winterpad skommel die wit kapkar, terwyl'
twee ou mense, deeglik toegebaker met. jas en kopdoek, tydsaam en gewigtig
daarin klim. Twee bruin perde word opgetrek, en die rytuig swaai in die
opslag van 'n stofwolk weg. Afgetrokke hang sy oë aan die skommelende
kapkar in die stofwolke, en Bredenhand voel 'n verlange in hom opkom soos
*) Hierdie stuk is die eerste hoofstak van 'n roman van dié naam wat
in boekvorm sal verskyn by die firma ƒ. L. van Schaik, Bpk., Pretoria.

dikwels in die laaste maande van sy eensaamheid. Sugtend mompel hy: „Dis
maar die wereld se beloop!"
So het hy in die verlede ook na die nagmaal toe gery tot die dood hom
sy vrou ontneem het. Die ramp het hom af getrek tot waar hy vandag staan.
Sprinkaan! Skuld, Boedel! Die omstandigheid van die lewe! Maar hy sal
nie somarso hensop nie! Hy kan sy brood, Goddank, verdien; sy hande staan
vir niks verkeerd nie! — Hy is nog Lambertus Bredenhand, die ouboet van
die familie, al besit hy vandag geen duim grond meer op Sluis nie. . . .
Hy klop sy pyp uit en met 'n sug stoot hy die saag in die lang sny van
die greinhout hier onder sy knie, en sy baard knik met sy gedagte saam, terwyl
die stuk gereedskap met lang, stadige hale in die balk invreet . . . . Ja! Ja!
Die ou mense gee ons 'n voorbeeld; maar hulle het ook die grootste voorreg
van hulle ouderdom.
As sy oorlede vrou nog in die lewe was, sou hy nie
vandag onder hierdie afdak gestaan het nie, gebonde, ongered en eensaam as
hy teenswoordig is. En om vir swaer Lewies of boet Sarei te vra om saam te
ry, kan hy nie doen nie; elke herinnering aan sy verswaarde toestand is pynlik en vernederend vir hom. — As die Here Se wil daarby is, sal hy later weer
self 'n man van besittings wees; net een ordentlike kontrak sal hom op die been
bring! En dan sal hy ook nie meer allenig bly nie. 'n Man soos hy is maar
'n halwe mens; 'n hulpe neffens hom sal die voorspoed weer verdubbel . . . .
Onwillekeurig meng die fluit en neurie van die bekende deuntjie weer
met sy gedagte; die saag knars somwyle skerper en die treurige wysie beheer
die tempo van sy stote. 'n Hulpe neffens hom . . . .! Die vrugtelose gesoek
na 'n maat vir hom in sy omgewing het hom al onverskillig gemaak vir die
hubare vrouspersone op Sluis . . . .
'n Glimlag speel om sy oë terwyl die drietal voor sy gees passeer:
Bettie Bouer, Annie Venter en Alida de Bruin . . . Gelukkig dat hy maar 'n
soekende siel was, en die enigste nadeel wat hy oorgehou het, is 'n gevoel
van bitterheid teenoor sy ewenaaste. Hy kon dit merk dat hulle hom op Sluis
swartsmeer. Die nooiens is vir hom so wild as hase wanneer hy net maar
effens dié kant toe gesels — en wie het vir Alida die nuus omtrent sy huislike lewe aangedra, dat sy hom afgesnou het? „Nee, oom Lambert, ek wil tog
nie eendag so sukkel soos jou oudste dogter nie!" Dis laster wat sy hand hier
in die as slaan! Hier op Sluis sit sy turf! Hy moet 'n ander rigting uit!
Die treurige wysie en die hamerslae op sesduimspykers klink geesdriftiger. 'n Opflikkering bewe deur sy somberheid, en die gereedskap geware
dit. Oom Karei en tant Mieta is mos kerk-toe, nè? . . . Dirkie is mos vanaand allenig by die huis! . . . Om twaalf uur kan hy hierdie werkie aflewer en
vir hom 'n nuwe hoed koop. Die Coetsees is net so vorentoe as die Bredenhands, en al is hy vandag tydelik die armste Bredenhand, hy mag die naam

nie terwille van 'n hoed laat val nie, al sal hy daar vanaand te voet aankom.
Swaer Lewies se perd gaan hy nie vra nie, nog minder boet Sarei s'n. Dit
sal net lekkergoed vir skindertonge wees . . . Die ouderwetse deuntjie klink
nou so lewendig dat 'n mens die woorde al kan hoor, asof daar 'n siel ingekom het . . . .

*

*

*

Die dae word al merkbaar langer, en dit lyk nie of die ryp 'n plan het
om die vroeë tuine skrik te maak nie. Dit kan 'n gunstige jaar word as die
sprinkane nie weer moedswillig word nie. Mag die Here Se seën oorvloedig
wees vanjaar! . . . Pronkerig en goedgesind stap Bredenhand met 'n flinke
pas oor die grens van Sluis. Hy is nie meer 'n boer nie, maar tog voel hy dat
die lewe van 'n ambagsman hier buite grootliks van 'n boer se voorspoed
afhang, en 'n boer se lewe is net so wisselvallig as die weer! 'n Boer se arbeid
is net soos dié van 'n miskruier; hiet vir hiet moet hy weer van onder af
beginne met sy bol; en wanneer hy bo uit is, stoot hy net 'n entjie makliker —
dis al! — Die natuursomstandigheid is die wonderbaarlikste ding! Gee hy
jou die kans om 'n oes te bêre, dan kan jy pas min of meer gerus wees . . . .
Dis nes 'n vroumens so vol grille, en tog ontsien 'n mansmens geen moeite om
vir haar te wen nie. Dis die wonderbaarlikste natuursomstandigheid wat daar
in die wereld is!
Vandag loop hy twee en half uur te voet om te probeer
uitvind hoe sy kanse by Dirkie Coetsee sal wees; hy, 'n wewenaar, raps-raps
aan die vyftig, hier stap hy tien myl te voet af op 'n waag. Hy kan die dryfkrag van die natuur hier binnekant in hom voel. G'n mens kan dit weerstaan
nie. Hoe lank het Jakob nie geswoeg vir Rachel nie! Dit was vir hom 'n
moet! 'n Hulpe neffens hom! . . . . Dis ook vir hom 'n moet!
Sy stap is veerkragtig; in sy hart is 'n sterk oortuiging dat hy nou op die
regte koers is. Hy is aansienlik en knap vir sy leeftyd; 'n nooi moet goed wees
as hy haar nie kan vastrek nie. Dirkie is sekerlik nie so ontydig as die lawwe
spul op Sluis nie. Toe hy met sy oorlede vrou getroud is, was Dirkie op die
bruilof; nog 'n dogtertjie wat wil pop speel. Sy moet al taamlik bejaard wees.
Geen meisie begeer om bokwagter te bly nie. Nee wat! Sy kans is eersteklas! Dis darem wonderlik as mens die werkstalligheid van die natuur waarneem, hoe fyntjies en onskuldig hy vir 'n mens bekruip. Toe hy vanmore
sy gereedskap uitmekaar uit stoot, was Dirkie so ver uit sy gedagte as oom
Karei self. Die kapkar het daar voor die winkel stilgehou en oom Karei se
dogter in sy gemoed in-gedryf. Dis of dit so moet wees . . . .
Die wilgerbome by die dam skyn al groen as die aandson hulle vang;
die blomtuin voor die huis kan sekerlik nie kla oor Dirkie se versorging nie!
. . . . Is dit tog nie sy wat eenkant aan die treksaag staan en wieg nie? Dis
mos onnodig moegmaak daardie! Bredenhand skud sy kop. As 'n mens 'n

•ding verstaan, is dit maklik, maar as 'n mens die slag nie ken om met 'n stuk
gereedskap te werk nie, dan moor jy jou verniet en vorder stadig. Naby die
houtkapplek stoot hy sy teregwysing op 'n baasagtige toon vorentoe: „Maar
my genugtig, Dirkie, julle hou die ding verkeerd! Julle druk die treksaag te
vas! Hoekom moor jy jou so? Wag! Gee, laat ek vir jou . . ."
„Nee, nee, oom Lambert . . . .!" Haar ligrooi hare staan pluiserig*
en hang in slierte oor haar voorhoof en wange, en haar gesig word hoogrooi
van verleentheid terwyl sy hom met 'n beswete hand groet en daarna half oorbluf die hare wegstryk. „Kom ons gaan huis-toe! Die volk lê om die bierpotte,
Oom! . . . Karei en ek moes maar uitspring! Daar is genoeg hout tot more
vroeg . . . Karei, maak jy solank vuur, en dan roep jy my, hoor!" Lambertus
stap langs haar en beduie: „Kyk, as julle nou weer aan die treksaag spring,
hou hom los en laat hom self loop; stoot hom net en maak of jy hom so
half-half oplig, of, as jy trek, doen net dieselfde, dan kan jy urelank saag sonder om moeg te word. Saagwerk is maklik — maar 'n mens moet dit verstaan!"
Dirkie luister skaars. Oom Lambertus het hulle oorval, nogal op die
houtkapplek, so eie asof hy 'n daaglikse kuiergas is — en sy lyk so verwaarloos . . . . haar ouers kerk-toe . . . wat lol die ou oor 'n treksaag?
„Jy sien, Dirkie, jy moet jou arm slap hou, maar net stuur. Met 'n
handsaag is dit net dieselfde. Enige stuk gereedskap het sy besondere manier
van hanteer."
Sy 't nou beheer oor haarself. Hulle kom in die voorkamer, en Dirkie
skuif die venstergordyne oop terwyl sy die onderrigting opvolg: „Vat nou 'n
strykyster, oom Lambert, of breinaalde." Sy stoot haar hare beter in fatsoen,
en haar oë word lewendig.
„Net dieselfde, Dirkie, net dieselfde! Dit neem my 'n paar minute om
die slag te leer; maar ek is 'n wonderlike man, die begaafdheid het ek nou
eenmaal gekry om met enige stuk gereedskap op die aarde te kan werk. Verstaan my goed, Dirkie, ek meen dat dit, in die geval, binnekant 'n man se
natuurlikheid moet bly; ek kan, by voorbeeld, nie van jou verwag dat jy 'n
huis gaan bou nie. Ek bedoel die handigheid, en vir my twee hande staan niks
verkeerd nie."
„Dan is Oom regtig 'n gelukkige man."
Die ou verveel haar effens, en sy voel ontuis met haar uiterlik. As Karei
haar roep, sal sy haar regmaak . . . Wat sou die ou hier kom haal? . . . Vir
haar? . . . O liewe naarheid! . . .
„Ek wil dit nie sê nie, Dirkie — wat meen jy eintlik?" In haar ligblou
oë flits 'n tinteling van spot, en die draai van haar stem is vol platjie. „Ek
reken so, oom Lambert, dat, as daar niks is, binnekant Oom se natuurlikheid,

natuurlik, wat Oom nie kan doen nie, dan reken ek dat Oom regtig 'n gelukkige man is."
Bredenhand word teëstribbelig, omdat hy ook hier nie begryp word nie.
Die mensdom kan hom nie verstaan nie. „Nee, Dirkie, jy vat dit verkeerd op.
As jou hande vir enige ding regstaan, kan jou hart darem bedroef wees of
verlang, nie waar nie? Handigheid bring nie geluk nie — ten minste nie
heeltemal nie. Dit mag 'n rapsie van geluk bring, ja, maar geluk het niks direk
met handigheid te make nie." Hy versit sy stoel 'n halwe draai onder hom en
vervolg meer opgewonde, omdat die veld voor hom vol nuwe gesigspunte is:
„Indirek, ja; en laat ek dit nou vir jou duidelik maak: die waardering van 'n
mens se werk, van wat jou handigheid kan uitvoer, die welslae van 'n mens
se ondernemings — dit bring eers tevredenheid, en daarna pas kan 'n mens
gelukkig word. Maar dit gaan hard om so ver te kom; die mens waardeer
nie graag die werk van 'n ander nie; daar is agterdog en agterklap en afguns . . . " Sy oë staar ernstig 'n tabakwolk na en buig toe oor na Dirkie
met die somber klinkende vraag: „Kan jy my sê wat geluk is, Dirkie?"
Sy
elmboë kom op sy knieë rus, en die pyp se steel wys uit sy gevoude hande na
die plafon terwyl sy oë met die ernstige vraag haar onderlangs vaskyk soos
strenge vaderoë wat vir sy dogter vra: „Waar was jy gisteraand?" Hy voel
dat hulle nou na die gewigtige doel van sy koms toe draai. Maar dit verbouereer Dirkie, en sy voel so sku soos vir 'n predikant, 'n Strikvraag . . .
hoekom draai Karei dan so lank? . . . Met 'n verleë laggie stoot sy weer
haar hare glad: „Hoe sal ek vir Oom sê? Geluk is . . . Oom Lambert vra my
dit te skielik . . . Ek reken as mens nie nodig het om te kla nie . . . ek meen
. . . . sê nou maar as Oom 'n huis kant en klaar gebou het, by voorbeeld, en
die mense is tevrede en betaal vir Oom wat Oom vir die werk moet hê, dan
reken ek voel Oom gelukkig."
Sy ouderlingskop skud nee. „Jy antwoord nie my vraag nie, Dirkie.
Wat is geluk? Ek vra wat geluk is. Gee my jou verklaring!"
Sy word nou kriewelrig. „Ek sê mos vir Oom. Wat wil Oom meer hê?"
Maar tegelyk flits dit deur haar: „Ek sal Oom sê: 'n Mens is gelukkig wanneer
hy enigiets op die aarde kan regkry, en ek reken dat Oom 'n gelukkige man is,
omdat Oom alles kan doen. Ek is seker dat Oom vir ons op die orrel kan
speel . . . . Wag, laat ek eers 'n kers opsteek." Sy kom haastig terug met
Karei en die lig. „Dis regtig jammer dat Pa hulle kerk-toe is. Oom moet
maar solank speel en my verskoon, want al die oë kyk na my vandag, en ek
het nog baie te doen."
Orreltone dreun swaar deur die huis saam met die harde basgeluid van
Bredenhand, wat „Uit diepten van ellenden" uitsing tot die laaste vers toe.
Na die aandete het Bredenhand die huisvader se pligte waargeneem

en die kinders vrae gestel wat hulle nie kon beantwoord nie, maar hom die
kans gegee het om oor skriftuurplase uit te wei tot vervelens toe. Wat moet
sy met hom maak vanaand? Sy voel huiwerig as sy daaraan dink dat hy
spesiaal vir haar gekom het . . . . 'n wewenaar met vier kinders . . . . Op haar
jong lewe het die ban gerus om kinders groot te maak — kinders van haar
ousus, wat as wesies uit die grieptyd uit gekom het. Haar lot was 'n lewe
van toewyding en versorging, en haar ouers word al hoog bejaard. Wat
moet sy aanvang met Lambertus Bredenhand? Sy kan onmoontlik net nou
vir hom sê: „Oom, hier is Oom se kamer." Dit lyk te onbehoorlik, al gee
sy hom ook die predikasieboek van Spurgeon saam en 'n nuwe kers.
Hy is 'n doring om te preek! . . . Arme Karei! Die seun verveel hom
aan die slaap. Hy sal vir hulle twee net so allenig in die voorhuis Iaat sit.
Dit is die lot van Dirkie toe sy „Goed, Oom Lambert, ons kan so'n
bietjie gesels!" hom antwoord op sy vraag: „Gee jy om, Dirkie, dat ons tweevanaand 'n slaggie saam gesels?"
Die tafel en die kerslig en 'n stilte wat tweekeer deur die sug van 'n
ernstige wewenaar afgebreek word, is tussen hulle. Bredenhand koester die
bewustheid dat sy persoon in hierdie sfeer onskendbaar is, want sy gemoed
beweeg hom nog in die nawerking van sy huisvaderlike priesterskap, en hy
wil met alle gewigtigheid die gesprek wat sy orrelspel afgebreek het, hervat.
Hy het so heerlik op koers gekom na hartsake toe.
Maar sy voel ongemaklik, omdat sy nie die minste lus het om iets te
sê nie en die onderwerpe waaroor sy met die diepsinnige Oom sou kon praat,
baie beperk geword het deur sy doening. Maar hy wou mos gesels: nie sy nie!
. . . . Dirkie vee 'n stoffie van die tafelblad af met haar sakdoek; snuit skaars
hoorbaar haar neus; skiet met haar wysvinger die te lang entjie pit uit die
kersvlam uit; versit die blaker onnodig. Sy sit en wag. Hoekom praat oom
Lambert nie? As sy begin, sal dit oor vaak en moegheid wees.
Bredenhand stop sy pyp en tussen die kragtige pu-pü van die rookdampe vervolg hy: „Jy het nie eintlik 'n . . . . goeie verstaning . . . . van geluk
nie, Dirkie." Sy oë kyk halfskeel na die opkrullende tabak, wat hy afdruk
met sy duim, en daarna kyk hy haar met half-toegeknypte oë aan en vra:
„Was jy al ooit gelukkig, Dirkie?"
„Sekerlik, om Lambert, ek is dit so te sê maar gedurig!" antwoord
sy spontaan. Sy moet nou keer, want hy dwing om teer kwessies aan te roer.
„Daar is niks wat my hinder nie; die wereld dra my lekker, en as 'n mens in
liefde en vrede en genoeglik saam woon, dan reken ek so, dat 'n mens niks
verder hoef te begeer hier op die aarde nie."
„Sodra as jy die liefde na die wereld se behae toe bring, dan kom jy
in die knyp!"

„Daarvoor sal ek oppas, Oom; ek sal sorg dat ek losbly!"
„Jy praat nou teen jou beterwete in, Dirkie! Is dit dan jou begeerte
•om 'n bokwagter te word?"
„Soos ek vanaand voel, verkies ek niks beter as om- te bly soos ek nou
is nie. As die mense my dan vir 'n bokwagter uitmaak — dis hulle saak,
maar ek dink dis ontydigheid van hulle."
'n Droë laggie verwaai die rookwolk voor hom. „Nee, ou suster, dit
sal jy my nie vertel nie. Wanneer die wonderbaarlikheid van die natuur in jou
begin te werk — dis te sê, wanneer jy dit begin te voel, dan wil jy ook help
om die huis op te bou. Dis die wereld se beloop! Iemand sal vir jou vra
om saam met jou die huis te bou, Dirkie. — Jy maak my nou indagtig oor
jou opvatting van geluk — jy weet mos toe jy gepraat het oor die bou van
'n huis. Maar ek vat dit glad anders op. Jou geluk lê op die end: myne
vat van die staanspoor af. Ons twee bou dan die huis van ons lewe. Ons
bring die messelgrond en klippe op die bouplek; ons ry die stene, die hout,
deure en vensters en sinkplate aan. Ons grawe die fondament op harde
oubank. Maar ons lê die hoekklippe — ek sê ons twee lê die hoekklippe, Dirkie! En ek sê vir jou, as ons same die huis opbou, dan sal jy ook weet wat
geluk is!"
„Maar Oom het mos al kant en klaar gebou! Daar is dan al vier
kinders binnekant Oom se huis."
„Almiskie, Dirkie, maar die een hoekklip het padgegee, en ek vra vir
jou om die plek weer op te vul."
Sy het al moeg geword vir Bredenhand se omslagtigheid en beeldspraak. „My liewe Oom, ek is g'n dooie klip nie! Buitendien is ek al moeg
om ander mense se kinders groot te maak. Was Oom vandag 'n jonkman of
sê nou maar 'n wewenaar sonder kinders, dan kon ek altemit nog daaroor gedink het. As ek getroud is, wil ek tog nie uit die staanspoor al sukkel nie,
•Oom Lambert!"
JOCHEM VAN

BRUGGEN.

Johann Wolfgang von Goethe.
(1749—1832.)

IT is 'n vreemde ironie van die lewe dat een van die grootste volke van
Europa wat vandag die prooi is van hewige geestelike beroering, vaa
felle staatkundige krisis en van nypende ekonomiese nood, 'n veteraan
van 'n vergange eeu geroep het om orde uit die gistende chaos te skep —
Maarskalk von Hindenburg, vyf-en-tagtig-jarige grysaard, eensaine reus van
verbygegane generasies. Eienaardige sameloop van omstandighede dat juis in
die hitte van hierdie stryd die Duitse volk, die hele wereld, sy blik van hierdie
magtige gestalte moes terugwend tot 'n ander reus wat in sy veelsydigheid
en magtige menslikheid nog oneindig geweldiger is — die digtervors Johann
Wolfgang von Goethe, wat op 22 Maart 1832 na 'n lang en veelbewoëlewe
sy gryse hoof neergelê het. Ook hy 'n titaan wat sy eie geslag sien sterf het
en as eensame grysaard nog getroon het oor die nageslag; wie se woord nog
as magspreuk gegeid het onder die kindskinders van sy eie geslag, onder 'n
generasie wat geestelik reeds anders georiënteerd was, wat 'n ander wêreldbeskouing gehuldig het.
Die universele bewondering van sy tydgenote en van die nageslagte
vir die grootste Duitse digter berus op die titaniese van sy veelsydige, byna
universele persoonlikheid en op die monumentale van sy kuns. Alle geestelike
kragte van sy tyd het hulle in hom versamei en het in sy kuns saamgegroei
tot 'n magtige sintese. In hierdie wondere harmonie van sy oorweldigende
persoonlikheid en van sy magistrale kuns lê die geheim van Goethe se onsterflikheid as mens en as digter. Hy is die klassieke digter van die nuwe tyd.
Sy kuns is klassiek omdat dit 'n universele kuns is, nog aan tyd, nog aan volk
gebonde: 'n kuns vir alle tye en vir alle volke, klassiek in die algemeen-menslike
van sy wese; klassiek omdat dit 'n afgeronde, volkome beeld van die hele lewe
gee; klassiek, eindelik, in sy harmonie en ewewigtigheid, sy rus en soberheid,
sy j,stille grootheid".
Maar die rus en selftevredenheid van alle klassieke kuns is ten slotte
slegs uiterlik — klassieke kuns is nie iets verstards, iets doods nie: die skone,
strakke vorm verberg dinamiese lewe, stryd. Een van die grootste aanbidders
van klassieke kuns, Corneille, het die ware karakter daarvan treffend weergegee in hierdie onvergeetlike verse:

„Quoique le dehors soit sans emotion,
„Le dedans n'est que trouble et que sedition."
Ook in Goethe se klassieke kuns vind ons „trouble et sedition". Die
digter self waarsku ons:
„Die Welt ist voller Widerspruch,
„Und sollte sich's ) nicht widersprechen?"
Nog betekenisvoller is hierdie motto:
„Was ich irrte, was ich strebte,
„Was ich litt und was ich lebte,
„Sind hier Blumen nur im StrauG."
Die sintese van die geestelike magte van sy tyd in sy poësie is slegs
'n geniale verbinding van onderling fel konflikterende elemente; die harmonie
van sy kuns en van sy wêreldbeskouing is gebore uit polariese teenstrydigheid.
Uit die diepste van sy siel kom die woorde van die groot bekenner aan die
•einde van sy volle, veelbewoë lewe: „Denn ich bin ein Mensch gewesen, und
das heiBt ein Kampfer sein." Goethe se hele lewe was een lang, bange stryd
teen homself en teen sy tyd.
Hierdie stryd is in die eerste plaas 'n stryd in eie boesem. Die titaniese
genie soek hom in revolusionêre vryheidsdrang te bevry van alle aardse beperking, van die menslike wet. Maar Goethe is nie bloot 'n temperamentvolle
genie nie; in hom leef tegelykertyd die sedelike mens, die rustige, wilskragtige
karaktermens wat vyand is van alle Sturm und Drang. Eensdeels is dit juis
hierdie teenstrydigheid wat hom tot 'n problematiese karakter stempel en wat
verantwoordelik is vir die tragiek in sy lewe en sy kuns. Met Faust moet
hy van homself sê:
„Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust."
Hierdie dualisme lei noodwendig tot botsing, tot verterende sielestryd.
Dit is uit hierdie sielskonflikte dat Goethe se kuns gebore is. Die digter Goethe
is die groot bekenner wat sy poësie self 'n „groot bieg" genoem het. Sy kuns
bied ons 'n verhewigde, ge-intensifieerde beeld van sy bange lewensworsteling
— die stryd in die eerste plaas tussen die genie en die sedelike mens. Daar
is al die heroïese gestaltes wat dieselfde stryd voer: Götz von Berlichingen,
Werther (ook hy 'n worstelaar!), Caesar, Sokrates, Faust, Prometheus, wat in
sy verwatenheid as genie die gode uittart, Tasso. Hulle almal is groot strewers,
Übermenschen wat 'n wanhopige stryd teen die menslike beperktheid voer.
En almal is hulle gedoem tot ondergang in dié ongelyke stryd, omdat hulle na
die ewig onbereikbare streef; almal behalwe een, Faust, omdat hierdie genie
sedelike mens word:
1
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die boek, Goethe se gedigte.

„Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
1st sich des rechten Weges wohl bewuBt."
Hierdie verse uit die digter se lewenswerk verkondig Goethe se onverwoesbare Iewensoptimisme. En ook van die digter self geld hierdie woorde:
hierin lê die harmoniese van sy lewensontwikkeling dat hy in al die stryd en
verwarring van die lewe steeds optimisties en doelbewus gestreef het na 'n
hoer lewensideaal wat hy deur selfopoffering, deur selfoorwinning en deur selfverlogening uiteindelik ook verower het.
Die stryd was groot, want dit was nie net teen homself nie, maar ook
teen sy tyd. Die oppervlakkige rasionalistiese wêreldbeskouing wat geslagte
lank die hele Europa beheers het, het uitgedien en ineengestort. Uit die chaotiese verwarring moet 'n nuwe wêreldbeskouing opgebou word.
Die Germaanse kunstenaar is eers waarheidsoeker, dan skoonheidsaanbidder. Selfs vir 'n Shakespeare geld hierdie verskynsel, al moet Hamlet, daardie egte kind van die Laat-Renaissance, op die ontsettendste van alle lewensvrae —• „to be or not to be" — die antwoord skuldig bly en ten slotte passief
berus in die magtelose „Que sais-je?" van 'n skeptiese Montaigne. Vir Goethe,
die ernstige waarheidsoeker, wat „die sluier van die digkuns ontvang uit die
hand van die waarheid", kan waarheid nie beperk wees tot die blote sinnelike
werklikheid nie. Dit is die selfbedrog van die selfgenoegsame Aufklarer wat
geheel blind is vir die gapende afgronde van die lewe. Goethe word die onverskrokke aanvoerder van die Sturm-und-Drang-Bewegung wat met fanatieke
haat die starre en verstarrende leer van die heerskappy van die rede bestry.
Hier kan die revolusionêre, individualistiese genie hom uitleef. Maar die sedelike karaktermens Goethe kan nie deur die geheel negatief gerigte stryd bevredig word nie. Hy hunker na 'n positiewe wêreldbeskouing, na een wat nie
meer die beperkte rede as enigste en volstrekte norm laat geld nie, maar wat
mede op die erkenning van die vrye en bevrydende gevoel en verbeelding berus: 'n klassieke sintese van die twee geestesrigtinge wie se teenstrydigheid
die oorsaak van die tragiek in die wêreldgeskiedenis is. In die dankbare voorgevoel van hierdie nuwe lewensideaal slaak die vermoeide stryder die innige
versugting:
„SüBer Frieden, komm, ach komm in meine Brust!"
Sy medestryders sê hy vaarwel; in Weimar skep hy sy nuwe wereldbeeld. „Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein," is die maanwoord in
Tasso. „Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, Befreit der Mensch sich,
der sich überwindet", is die digter se slotsom. So verwerp hy die individualistiese lewensideaal van die genie. Die genie het geword die klassieke mens
en kunstenaar, wat blymoedig berus in die erkenning van die menslike beperktheid. Die strewer na die onbereikbare word die selfverlogenende dienaar van

Humanitas. Faust beleef en verkondig die evangelie van die dienende liefde.
Die sedelike reinheid word verheerlik in die aangrypende sieledrama „Iphigenie", die hooglied van die humanistiese lewensbeskouing:
„Alle menschlichen Gebrechen
„Sühnet reine Menschlichkeit."
In hierdie evangelie van die werkende, dienende en versoenende liefde
vind die gryse waarheidsoeker eindelik vrede vir sy rustelose gemoed. Dit is
die kern van sy nuwe lewensbeskouing. Dit is 'n religie wat, ondanks die
tere mistiek van die pante'fs Goethe, ten slotte suiwer aards gerig is. Elke
poging om Goethe vir die Christendom te „red" — en sulke pogings word juis
vandag graag gedoen deur Goethe-aanbidders — is net so futiel as dié om van
Sokrates se leer die Christelike te maak.
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Goethe se poësie is gebore uit sy sielskonflikte. Wat die waarheidsoeker
vir sy lewe gevind het, dit word die hegte fundament vir sy kuns: die etiese
verbind sig met die estetiese tot 'n skone sintese in die digter se klassieke etiesestetiese kuns. Goethe is geen didaktikus, geen moraliseerder nie, die „moraal"
is nie die digter se doel nie, maar die skoonheid; dog hierdie skoonheid is die
etiese skoonheid van 'n veredelde kuns wat wel uitgaan van die onmiddellike
lewe — Goethe is realis —, maar gelouter van alle onreinheid daarvan, draer
van die hoogste menslike gedagte. Alle waardelose toevalligheid van die lewe
is uit hierdie klassieke kuns geban; dit is simboliese kuns in die edelste sin
van die woord.
Goethe het in sy later lewe verse geskryf waarin die simboliek oorweeg
— d.w.s. waarin 'n bepaalde beeld ons voor oë gestel word, nie soseer terwüle
van die skone beeld self nie as wel as blote tipe van 'n veelvuldig voorkomende
verskynsel. Die individuele word daarin as blote tipe van 'n veelvuldig voor
komende verskynsel. Die individuele word daarin aan die algemene, die
tipiese opgeoffer. Die abstrakte denker is hier meer aan die woord as die
beeldende kunstenaar. Maar in 'n geheel ander, suiwer digterlike sin is Goethe
se skoonste poësie simboliese kuns te noem. Die digter-oog is hier bekoor
deur 'n toevallige beeld uit die digter se eie Iewenservaring, wat hom prikkel
en innerlik ontroer omdat dit 'n reeds lank in sy siel sluimerende gedagte wek.
So word hierdie oorspronklik bloot toevallige beeld die draer van 'n magtige
gedagte en verkry, sonder om sy eie individuele skoonheidswaarde te verloor,
tewens 'n hoer digterlike waarde as skone simbool van die diepste sielelewe.
Die toevallige word ewige noodwendigheid, die persoonlike word algemeenmenslike waarheid, die lughartige spel word aangrypende erns. Die ont
roerendste voorbeeld van sulke simboliese poësie is die lied „Heidenröslein".

Goethe gaan in sy poësie steeds van die werklikheid uit. Sy poësie
bied ons die verhewigde beeld van sy ervaring. Hierdie eerste groot Minnesinger na Walther von der Vogelweide is die grootste Duitse liriese digter.
Intensheid van lewe en gevoel, waaragtige spontaneïteit, eenvoud, aanskouelikheid en hoë musikale gehalte is die kenmerkende van sy liriek. Maar hierdie
liriek onderskei sig veral daarin sterk van dié van 'n Gunther, 'n Herrick, 'n
Bredero, 'n Villon, 'n Musset en 'n Paul Verlaine, dat dit is 'n streng beheerste
en daarom grootsere, monumentalere kuns. Hierdie strenge beheerstheid is
geensins teenstrydig met digterlike spontaneïteit nie — waaragtige spontaneïteit is die vrug van die mees sorgvuldige voorbereidingsproses in die siel
van die digter. Die waarlik spontane digter improviseer nie, veelmeer openbaar hy die diepste van sy sielelewe. Die liriek van Goethe is nie minder
intens, nie minder hartstogtelik as dié van al die ander genoemde digters nie,
maar sy passie word vertolk in verse van meer beheerste, meer gedrae skoonheid.
Wanneer Goethe aan sy boesemvriend Schiller skryf dat hy die poësie
„kommandeer", dan is dit heel anders te verstaan as Heine se eiemagtige
willekeurige spel met die muse. Goethe het steeds die heiligste ontsag vir die
kuns, Heine spot met alle ontsag, ook met dié vir die muse. Goethe dig alleen
uit innerlike drang, Heine dig alte dikwels omdat hy wil. Maar ook in ander
opsig verskil die religieüse digter van die geniale spotter. Suiwer tegnies lyk
Heine, oppervlakkig beskou, Goethe se meerdere. As die musikale waarde die
enigste of hoogste digterlike kriterium was, sou Heine die krans moet ontvang.
Sy verse is volmaak in die sinnelike weelde van hul onweerstaanbaar bekorende
musiek. Heine is die musikaal bewoë digter. Maar daar is in die musikale
volmaaktheid van sy verse dikwels iets bestudeerds — Heine is die digterlike
virtuoos, ook selfs in sy omdigtinge van eenvoudige volksliedere. Goethe is
nooit virtuoos nie; daarvoor is sy kuns veel te seer onmiddellik-spontane en
noodendige uiting van sy diepste sielelewe. Selfs 'n juweel soos sy Epilog
zu Schillers Glocke is, met als sy sonore musiek, veel te seer waaragtige gemoedsuiting as dat dit die werk van 'n virtuoos kon wees. Maar Goethe is
wel altyd kunstenaar, skoonheidsoeker, wat — bewus of onbewus — steeds
streef na harmoniese vertolking van sy digterlike ontroering. Wel is daar in
die suiwer uiterlike tegniek van sy verse somtyds iets stroefs, sodat hulle minder
soetvloeiend is, ja selfs is daar plekke aan te wys waar verse by herhaling
deur alledaagse rymwoorde „ontsier" word. Maar tog is dit, naas die heldere
plastiek, veral ook die wondere musiek wat ons in Goethe se verse ontroer.
Alleen, dis 'n meer as bloot uiterlike musiek. Dis dié van die volmaakte harmonie van vorm en inhoud waardeur die ontroering van die gedagte voortdein
op die vers. 'n Musiek wat eers volmaak simfonies word vir die volkome

begryper van die digtersiel, vir dié wat kan meeleef met die digter in sy smagtende verlange wanneer hy sing: „Kennst du das Land, wo die Zitronen
blüh'n?" Welke tere, weemoedsvolle musiek ruis daar nie deur sy afskeidslied aan Lili nie. Wie word nie ontroer deur die weghuiwerende musiek
van sy Nachtlied nie? Maar dit is nie die sag strelende oombliks-musiek van
'n Heine nie: dit is aangrypende ewigheidsmusiek, verklanking van die sielesmart van die lydende mens.
Goethe is altyd kunstenaar, nooit virtuoos nie. Daarom streef hy met
sy hele wese na natuurlikheid, soberheid. Hy is die digter van die eenvoudige
woord. Wat Luther eeue voor hom vir die prosa gedoen het, dit doen die
groot bewonderaar van die taalskeppende genie van die Hervorming vir die
poësie. Veel meer nog as Klopstock is hy die ontdekker van die volle gevoels
waarde van die eenvoudige, eenlettergrepige woord. Eers Goethe het die een
voudige woord, wat in die sleur van die alledaagse lewe banaal en inhoudloos
geword het, weer geadel deur sy poësie. Hierdeur alleen reeds het hy hom
'n waardige plaas onder die grootste digters van die wereldliteratuur veiower. Want digkuns is ten slotte bo alles woordkuns. Die letterkundige
kritiek maak hom maar alte dikwels skuldig aan die sonde dat dit te weinig
die kuns van die woord self waardeer.
Veral as woordkunstenaar sal Goethe altyd besielend bly werk op die
wereldliteratuur. Ook daarin is hierdie sanger vir ons die klassieke digter
dat hy sy magtige visipene en gedagtes van „stille grootheid" verklank het
in 'n taal van „stille grootheid".
J. ]. DEKKER.
G. U. K., Bloemfontein.

DROEFHEID—VREUGDE.

Droefheid Vreugde.

'n Dag van reën.
Nog sak dit uit:
die laaste geluid
is die roep van die reën !
Aan struike en gras,
in strome gewas,
hang druppels wat

ween.

Die reën is verby;
verby is die nag.
Die son is uit
in fonkelprag;
aan gras en kruid,
met doulaag oorsprei,
hang druppels wat

lag.

•

TOT I US.

Eensaamheid.
As ek maar net alleen kan wees,
en voor my velde oordek met gras;
ver in die verte 'n waterplas,
daaragter dan weer velde wyd
wat wegsmelt in die deins'righeid.
Die mensewêreld is daar nie
wat eind'loos dryf en dreig en jaag;
geen storm wat deur die stilte breek,
die voetstap net van vriend of maag
met wie 'k van hart tot hart kan spreek.
Net soos 'n skaap wat siek is, dwaal
en uit die kudde, stil aan 't wei,
verlate alleen wil agterbly —
so dwaal ek weg, en wil my gees
in eensaamheid gekoester wees.
As ek maar net alleen kan wees,
en voor my velde oordek met gras;
ver in die verte 'n waterplas,
daaragter dan weer velde wyd
wat wegsmelt in die deins'righeid.
25

TOTIUS.

Dou.
Ek kom in die aand as dit stil is,
die rumoer van die dag al verby is;
as my gesweef oor die gras nie gekeer word,
en die vee ook nie meer aan die wei is.
Ek kom in die aand as dit stil is,
sodra ek die wind nie meer hoor,
geen geruis van waaiende are
my koms in die stilte verstoor.
Ek kom waar geen voet my vertree nie,
by hardheid en ruheid verdwyn ek;
net die maan mag gaan waar ek laer:
by sagte aanroering dan skyn ek !
Ek wandel mees in die laagte,
daar drup my voetstap 'n seën
op need'rige grassies en kruide —
'n sagte, nagt'like reën.
Maar kom die sonstraal en winde
en rumoerige voete nader,
dan trek ek my druppels na bowe
waar 'k veilig my skat weer vergader.
TOT I US.

WINTER-SONSONDERGANG.

Winter-sonsondergang.

Die son maak vuur in die berg;
die aand is daar, en dis koud.
Hy sink in 'n bergkloof weg; daar's hout
en skuilplek teen die wind.
Die heel dag het die suidewind —
hoe hy van oos na wes al draai —
sy liggaamswarmte koud gewaai
oor 'n oop, kaal hemelveld.
Nou slaan 'n rooi gloed in die lug
soos die son sy aandvuur stook:
die houtkloof uit trek vlam en rook
wat warrel langs die westerkim.
Die nag is daar. Die son die trek
sy kop nou toe. Die vuur gaan dood.
Daar lê die wereld koud en bloot
weer eensaam in die winternag.
TOTIUS.

n Vrou en 'n Glasie Wyn.
K het hom op die trein ontmoet. En ek het dadelik „Oom" vir horn
gesê; — hy het so gelyk asof dit alleen die regte ding is. Alhoewel
' ek my in die ouer dele van die Kolonie al meermale vasgeloop het met
manne wat dié goeie, ou beleefde aanspreekvorm nie meer reg waardeer nie.
Maar hy het daarvan gehou (of miskien het hy van my gehou), want na 'n
kort rukkie het hy my in die rede geval: „Sê dan maar gerus: Oom Hannes."
Hyself het my daarna pal „Meester" genoem — terwyl ek in my hele lewe
net eenmaal drie maande lank skoolmeester was (vir Latyn), net nadat ek by
die eerste poging vir die B.A. in Latyn gesak het.
In dié dae moes ek op regeringswerk nogal taamlik rondreis, en meestal
was die kondukteurs baie gaaf en het my alleen laat ry, want ek het dikwels
op die trein aan my verslae en korrespondensie getik. Daardie more was
ek bly om weer alleen te wees; want ofskoon ek dié dag nie eintlik wou werk
nie, was die uiteindelike mikpunt van die reis van so 'n aard dat ek liewer
ongestoord met my eie gedagtes wou wees.
Maar toe ek, net eer die trein sou vertrek, in die deur staan en uitkyk,
klim Oom Hannes baie haastig op, en vra sy kruier of hy weet waar die
kondukteur is: „Want ek het nie kans gehad om my plek te bespreek nie."
Daar het so'n gevoel van opgeruimdheid en waardigheid van die oubaas uitgestroom dat ek sonder 'n tweede gedagte sê: „As Oom 'n plek soek, kom ry
saam met my, want ek is alleen."
Dit is met treingeselskap 'n eienaardige ding. Terwyl ek dikwels,
miskien die meeste kere, met my medereisigers die hele dag lank nie 'n regte
gesprek aanknoop nie, kry jy af en toe 'n reisgenoot met wie jy binne 'n uur
so gesellig en vertroulik praat soos maar heel selde in die daaglikse lewe
selfs met die mense van jou eie Iewenskring. Miskien kan daardeur so 'n
merkwaardige hartlikheid en vrymoedigheid tussen julle ontstaan omdat daar
geen bygedagtes is nie, geen vrees om misverstaan te word of dat julle woorde
verkeerd oorvertel sal word nie.
Ek mag wel sê dat ek goed kan l u i s t e r — bygesê, as dit nie kletspraatjies is nie. En Oom Hannes het weer daarvan gehou om te gesels en
om sy mening uit te spreek. Hy het (wat bietjie 'n Boere-karaktertrek is)
die neiging gehad om met so 'n rapsie prekerigheid betreklik persoonlike oortuigings as algemene beginsels te verkondig. Maar daar het by die oubaas

iets daaragter gesit:: rype lewenswysheid, skrandere oordeel en veral egte
menslikheid.
Na wat hy so vertel het, het hy glo maar min skool gehad. Maar vir
hom was dit waarskynlik 'n voordeel gewees dat hy nooit een van die
Engelse „standards" van die ou Kaapse skoolstelsel gemaak het nie. Sy
natuurlike verstand en aanleg het toe tog hulle kans gekry. Ek is seker dat
hy my binne die eerste vyf minute deurgekyk het; en ek het geëerd gevoel
toe hy na 'n rukkie uit sy sakboekie 'n portretjie van sy drie seuntjies uithaal
om dit vir my te wys, en ene van sy veertienjarige dogtertjie wat in die Pêrel
op skool was.
Die meisie, kon ek eerlik aan hom sê, het belowe om regtig 'n mooi
nooi te word. „Ja," antwoord hy, „sy lyk na haar ma. En as sy w o r d soos
haar ma, dan kan sy waarlik dankbaar wees." En toe vertel hy dat hy vanoggend baie haastig, alhoewel sy besigheid nog nie klaar was nie, die terugreis begin het, want more is dit hulle troudag. Vyftien jaar is hulle dan getroud, maar nog nie eenkeer was hy op dié dag weg gewees van die plaas
en die vrou en kinders nie.
„Maar," vra ek, „terwyl Oom Hannes 'n man lyk wat baie familievas
is, hoekom dan die oudste dogtertjie so ver weggestuur?"
„Dit sal ek jou vertel," antwoord hy op daardie effens lersame toon wat
ek toe al by hom opgemerk het, „en dit kan vir jo moontlik ook nuttig wees.
— Ek en die vrou (ons was albei redelik bejaard toe ons getroud is) was
in ons jong jare, sy op haar manier en ek weer anders, die slagoffers gewees
van ons ouers. En as daar een ding is wat ek glo — kyk maar hoe maak
'n dieremoeder! —, dan is dit dat die jongmense na vorentoe, na die toekoms
moet kyk, nie agteruit nie. Baie van die sogenaamde kinderpligte wat hulle
van praat, is maar meeste selfsugtigheid. Ek hoop ons kinders sal altyd lief
wees vir ons. Maar ek gaan hulle nie met 'n ketting van plig vasbind aan
ons nie. En ons kan hulle tog maar so 'n entjie op die pad van die toekoms
help; hoe eerder hulle bietjie selfstandigheid leer, hoe beter vir hulle. As
ek selfsugtig is, hou ek die kind by die huis; uit liefde stuur ek haar verder
weg — en na 'n goeie skool."
Hier wou ek darem nie goedsmoeds instem nie. Maar hy maak my
stil: „Meester, jy verstaan daar niks van nie; al kan ek sien dat jy 'n veel
geleerder man is as ek. Luister na my.
„My kinderjare was maar droewig gewees. Ek was baie allenig, en
my ouma het streng opgepas dat ek nie eens met die hotnotjies op die plaas
mag speel nie. My moeder (ek kan dit vandag maar vertel, want die arme
vroutjie is jonk dood, 'n paar jaar later) het haar man en haar seuntjie verlaat. Ek kan omtrent so drie jaar gewees het. Toe ek self ouer geword het,

kon ek dit amper verstaan — as ek terugdink aan my vader se geaardheid;
ja, en miskien meer nog as ek dink aan sy moeder, wat altyd in die huis
gewoon het en alles regeer het. My duidelikste herinnering aan hierdie ouma
is van haar skerp stem en haar ewige: ,Moenie, Hannes!'
„Van my moeder onthou ek niks meer nie. Ek het nooit 'n portret van
haar gesien nie. Ou mense het my later vertel dat sy baie jonk en baie mooi
was toe sy getroud is met my vader. As ek ooit, soos dit 'n kind se geaardheid mos is, bietjie uitgelate en plesierig geword het ( God weet dit het nie
baie gebeur nie), dan het Ouma my vermaan om tog nie te word soos my
ma nie.
„Ons het nooit by ons bure gekom nie. Pa het hom heeltemaal teruggetrek nadat sy vrou, soos die Boere sê, ,hom weggegooi het'. Ek is ook nie
na 'n dorpskool gestuur nie, en ek het baie mensesku,groot geword. Jong
mense het ek glad nie geken nie en vir 'n vroumens was ek jarelank bepaald
bang. j i kan dit verstaan, na al die bitter woorde oor vroulike valsheid
waarmee Pa my volgeprop het — en ook na my eie lyding onder Ouma, die
enigste vrou wat ek geken het eer ek groot was.
„Ek was sewentien toe Ouma dood is en drie-en-twintig toe my vader
dood is. Die plaas het ek geërwe, maar vir my was dit nooit 'n ware thuiste
gewees nie. En met die eerste val van vere, kort voor die Negentig, het Pa
so agteruitgeboer dat die skulde by sy dood byna soveel was soos die waarde
van die vasgoed. So het ek maar verkoop, en die geluk gehad dat ek 'n paar
honderd pond darem nog uitgekry het.
„En toe word ek met my kapitaaltjie spekulateur, dom en onervare soos
ek was. Maar ek was goed bewus van my eie onkunde en ek het gebruik gemaak van enige geleentheid om iets te leer. Die mense was ook beter as
wat ek verwag het, en ek het die meeste kere 'n verdienstetjie gemaak. My
meeste handel was met muile en volstruise, later ook met plase. So stadigaan
het my kapitaal vermeerder. Ek was baie suinig, ek het nie maats gemaak en
ek het nie gedrink nie.
„Met eensaamheid het ek mos groot geword. Later het ek in 'n stil
losieshuis 'n vaste kamer gehuur; maar ek het byna altyd rondgery. My
enigste eie goed, behalwe die geldjies in die bank, was my kar en perde en
my klere. Of ek moet nog bysê: 'n klomp kieries. Dit was van my kindsdae
af 'n gier van my gewees: ek het kafferkieries gehad, kieries met snaakse
gesigte as knop, mooi uitgesnyde kieries; maar my eintlike liefhebbery was
gewone stewige kieries van ons eie land se houtsoorte, veral kieries wat lekker
swaar voel in jou hand.
„Toe ek trou, het ek 'n taamlike som in die bank gehad. Met die vrou
se erfgeld daarby, koop ons toe 'n eerste-klas plaas, wat in dié dae darem baie

verwaarloos was. Maar nou kan jy kom kyk na my boerdery! En vandag
weet ek wat 'n man se e i e h u i s is; en 'n plaas wat hy self gemaak het.
My hoop is dat van my kinders en kindskinders nog daar sal woon.
„Die lewe het vir my en die vroutjie op die end darem nog baie mooi
uitgedraai. Maar vyftien jaar lank, vandat sy 'n halwe kind nog was, moes
sy twee siek oumense oppas. En dit, Meester, mag ouers van hulle kind nie
eis nie — sekerlik nie as hulle 'n bietjie geld het nie.
„Ek en sy het in ons eie testament 'n taamlike som opsy gesit, as dit
ooit mag nodig wees (wat ek nie hoop nie) dat ons op ons oudag moet opgepas word, om daarmee 'n goeie verpleegster te kry. Die prokureur het
gesê soiets hoort nie in 'n testament nie, maar ek het gesê, sit dit in. M y
dogter, of 'n seun se vrou, gaan nie dag en nag die slaaf van 'n bekwaalde
ou mens wees nie. Daarvoor het ek gesorg."

*

*

*

Oom Hannes en ek het toe nie verder oor hierdie kwessie getwis nie; en
vir 'n uur het ek broederlik met sy opvattings ingestem en met genot na sy
gesprekke geluister. Maar amper het daar weer deur een van sy eiesinnige
beginsel-stokperdjies onenigheid gekom toe die bediener van die eetwa na
twaalfuur die middagete kom aansê het.
'n Moederlike gasvrou by wie ek die vorige dag thuis gewees het,
het vir my 'n mandjie met lekker kos ingepak: koue varkvleis, 'n jong makou
wat douvoordag dié more gebraai was, met aardappelslaai, 'n fles met paweeperskes, en boerebrood. En ek het Oom Hannes maklik oorgehaal om liewer
my gas te wees as om die taai beesvleis en watergroentetjies in die eetwa te
gaan monster. Ewe geesdriftig sê hy: „Dis goed, Meester! En ek het hier
net die regte bottel wyn om by daardie boerekos te drink. Eie produk. Maar
al sê ek dit self, jy sal in geen hotel en by geen drankhandelaar in SuidAfrika so 'n wyn te kope kry nie."
Nou is ek wel nie 'n afskaffer nie, maar tog meen ek dat dit vir 'n
nasie nog beter is om glad nie te drink nie as om matig te drink, en dat dit
ons opgevoede mense betaam om dus maar liewer die strenger voorbeeld te
gee. En ek mag bysê (wat ek aan Oom Hannes natuurlik nie vertel het nie)
dat volgens my ondervinding ou boere van sy soort byna altyd 'n wyn het
wat glad nie die rypheid en die karakter besit nie wat wel te vinde is in
hulle gedagtes en gesprekke.
Maar toe ek my gesonde beginsel uitspreek en hom vra om die wyn
maar liewers nie oop te maak nie, toe het hy amper beledigend vir my gesê:
„Meestertjie, jy is 'n slim man, maar jy moet nog meer van die lewe sien."
En toe ek hom herinner dat hy flussies self sy sukses gedeeltelik daaraan toegeskryf het dat hy nie drink nie, toe lag hy: „Ek wil self my vriende uitsoek,

en w a a r en met wie ek 'n glasie wyn drink. Dis w a t ek gemeen het. En he?
j y nooit gehoor w a t President Kruger, toe hy kort n a die T r a n s v a a l s e V r y heidsoorlog in Holland w a s en toe p a r t y v e r n a m e afskaffers hom w o u oorhaaf
om op 'n groot afskafferskongres te p r a a t , vir hulle g e a n t w o o r d het n i e ? "
„ P a u l K r u g e r ? " vra ek; w a n t ek w a s nog onder sy p r e s i d e n t s k a p g e bore.
„Ja, hy. Hy het geweier; w a n t hy g a a n nie met hulle s a a m nie. En
v e r b a a s vra die voorsitter of so 'n Godvresende man soos hy d a n v i r d r a n k g e b r u i k is. En toe sê die President vir h o m : ,Ek glo aan matigheid, en ek
gebruik self byna nooit d r a n k nie. Julie sê ons móet die versoeking w e g n e e m .
M a a r julle sal moet toegee dat, as d a a r geen vrouens w a s nie, dan sou d a a r
ook geen hoereerdery wees nie. En tog sou nie een van julle aanbeveel orrr
al die meisiekinders dood te m a a k om die versoeking w e g te neem n i e . "
„ E n kyk, Meester," g a a n Oom H a n n e s toe baie hartelik vort, „juis v a n d a g wil ek so g r a a g met jou 'n glasie drink. T o e jy my flus uitnooi om jou
p a d k o s met jou te deel, toe het my g e d a g t e t e r u g g e g a a n na 'n groot d a g in
my lewe, miskien die grootste. Dit w a s ook in die trein; ek w a s op p a d n a
Robertson, op besigheid, w a n t die Robertsonse boere het toe baie voëls g e koop. Dit w a s al donker, en die trein w a s 'n p a a r ure laat. By my w a s 'n
w a a r d i g e ou man uit Goudini — sy n a a m het my ongelukkig o n t g a a n — en
hy kla toe dat hy deur dié versuim sonder sy a a n d e t e is. W a n t dié dae w a s
d a a r n o g nie eetwaens nie. En toe haal ek my p a d k o s uit en deel dit met
hom, net soos jy nou m a a k . M a a r hy het 'n bottel wyn by hom g e h a d , goeie
w y n , b y n a so goed soos m y n e ; en van dié moes ek toe s a a m d r i n k . Ek hou
m o s nie van die Boland se suur, v r a n k wyne nie. W y n en koffie moet net
s o 'n effentjiese soetigheidjie hê, m a a r nie soveel dat dit die natuurlike s m a a k
doodmaak nie."
Ek het intussen die tafel gedek. En Oom H a n n e s v r a : „Luister j y ? '
J y moet nou mooi hoor. W a n t d a a r d i e glasie wyn of twee — ons het s a a m
s k a a r s die halwe bottel k l a a r g e m a a k — het my hele lewe verander, en mooi
en gelukkig g e m a a k . D a a r d e u r het ek die beste vrou gekry w a t 'n man kan
begeer, al is hy hoe keurig. Dis s n a a k s , n è ? En ek d a a r d i e dae nogal 'n
v e r h a r d e oujongkêrel wat, jy kan m a a r sê, al met een been in sy veertigste j a a r
g e s t a a n het.
„ V a n a a n d sal dit precies vyftien j a a r wees. Verstaan jy
v/ant ons twee het goeie vriende g e w o r d , dat ek hartseer — nee,
w e e s as jy nie 'n glasie s a a m wil drink nie?
„Jy kyk verbaas na my. Jy onthou seker dat ek netnou
ek more vyftien j a a r getroud sal w e e s ? — Ek w a s getroud
u u r n a d a t ek my vrou die eerste keer gesien het!"

nou, Meester,
k w a a d — sal
gesê het dat
binne sestien

Terwyl Oom Hannes sukkel om die prop uit te trek, kyk hy so 'n
bietjie huiwerig na my. „Is jy getroud, Meester?"
En toe moes ek maar beken: „Dis eienaardig dat Oom Hannes vra. Elc
is eintlik nou op pad — want ek is net more nog op diens — na dié een wat
ek hoop wat my vrou sal word. As sy j a wil sê."
„Meestertjie! My beste wense!" en 'n linkerhand van 'n dertig pond
val op my skouer, terwyl die ander my eie regterhand soos 'n skroef vasdruk.
„Nou is daar te meer rede; maar ons sal suiniger drink, want die helfte van
hierdie bottel moet ons vir jou bêre. — Hoe oud is jy, Meester? —- Vier-endertig, sê jy? Ek dog so. Jy lyk my ook nie een van die haastiges nie. Vir
ons soort wat bedenklik is, gee 'n glasie wyn — maar dit moet goeie wees! —
net daardie vrymoedige koerasie waarmee 'n man na 'n vrou moet gaan."
En hy nooi my daar en dan uit om 'n deel van die wittebroodsdae by hulle op
die plaas te kom deurbring. „Ek sal julle self op die stasie kom haal, met 'n
paar blink swart perde."
*

*

#

Oom Hannes het toe rustig en smaaklik klaar geëet; net eenmaal, met
'n knipogie, op my aanstaande se gesondheid gedrink. Toe die bottel amper
half was, druk hy die prop sorgvuldig in en oorhandig dit met waardigheid
aan my. En toe vee hy netjies sy vingers aan sy sakdoek af en vervat
meteens:
„Ek het jou vertel dat die trein daardie aand laat was. Dit was naby
elfuur toe ons op Robertson aankom. Daar was net een cab-ryer by die stasie,
en sy kar was al vol. Ek gee toe net my koffer aan hom om af te laai op
die stoep van 'n losieshuis waar ek gereëld thuisgegaan het. Want dit was
so 'n lekker aand in Oktobermaand om die entjie maar te stap, en ek het die
dorp mos baie goed geken.
„Daar was so 'n paar vlieswolkies in die lug en 'n dynserige maan in
die weste. Ek kon die wyn nog so effentjies in my bloed voel, en my swaar
ou kierie uit gevlamde olienhoutpit swaai so lekker in my hand. My hart
was vol vrolikheid en naasteliefde, en ek het gevoel asof ek die wereld kon
versit. Daar was nie 'n siel op straat nie, want bioskope en koffiehuise en
elektriese lig was daar toe nog nie. Ek kon deur donker stille strate stap en,
soos my gewoonte is wanneer ek baie tevrede voel, so suutjies in my baard
sing.
„Skielik gewaar ek dat ek so ingedagte te ver geloop het en een straat
onderkant die losieshuis is. Ek wou net deur 'n systraat terugdraai, toe ek sien
dat in die huis voor my 'n deur oopgaan, sodat die helder lamplig uit die
gang op die straat skyn, en 'n vroumens haastig op die stoep uitkom. Ek wis
toevallig dat dit 'n huis was waar twee ou mense, Oom Simon en Tant Eva

Molhuys, gewoon het, wat al jare bedlêerig was en deur hulle enigste oujongnooi-dogter opgepas word. Maar ek het die mense nie geken nie.
„Ek staan toe stil en hoor 'n angstige stem: ,Meneer, kan u my asseblief
help?'
Meester, daar is stemme, veral van 'n vrou, wat my hart somaar week
kan maak. Ek hou nie van daardie fyn, hoë stemme wat die meeste vroumense vir hulle aangeleer het nie. Maar hier was 'n stem, al het dit so benoud
geroep, wat diep en stil was — soos wanneer jy in die nag langs 'n rivier sit
en paling vang en luister na die water wat suutjies tussen die palmiete deurstroom.
„Ek stap toe dadelik nader en vra of ek 'n dokter moet haal. —
„ ,Nee, sê sy, die polisie.'
,„Maar woon Oom Simon Molhuys dan nie hier nie?"
„ ,My ouers is al sewe maande dood, kort namekaar,' antwoord die
dame, ,en ek woon nou alleen hier. So 'n rukkie gelede het ek by die deur
van die ringmuur, wat taamlik hoog is, 'n verdagte geluid gehoor. Ek het toe
in die donker kombuis gestaan en deur die venster gekyk; en net 'n minuut
gelede het hulle die slot gebreek, en ek sien twee volk inkom. Hulle is toe
reguit na die hoek waar die vaarkhok staan. Ek is seker hulle wil die vark
steel. Sal Meneer nie gou die polisie roep nie, asseblief!'
„Goeie wyn maak 'n man edelmoedig, Meester. Ek voel toe somaar ek
moet help dat dié versukkelde ou mensie nie haar hokvarkie verloor nie. En
as ek eers die polisie moet gaan soek, dan het die vark al lankal spoorloos
weggeraak in die lokasie. Ek presenteer toe dadelik aan ek sal die diewe
self gaan vang. Sy moet my net die pad deur die huis wys, dat ek hulle van
dié kant kan oorrompel.
„,Meneer, sê sy, ek het nie tyd gehad om my behoorlik aan te trek nie.
Laat ek net gou die lamp uit die gang wegneem en in die eetkamer sit; dan
sal ek die gang se agterdeur oopmaak sodat Meneer die maanskyn in die
agterplaas kan sien.'
„Toe bring sy my na die agterstoep, waar daar 'n groot druiweprieel
tot onderkant die stoep was. Ek kon net 'n hoë wit muur in die dowwe lig
sien, maar sy wys toe na die regterhandse hoek, omtrent dertig of veertig
tree weg, waar 'n groot lukwartboom sy skaduwee gooi.
„Ek het nie eens gedink of dit astrante skepsels mag wees nie. Ek
vat net my goeie ou kierie so 'n span van onder en stap nader. ,Haai, wat
soek julle, skelms, daar?' roep ek. En hier staan so 'n groot swart Masbieker
voor my, met 'n lang mes wat blink in die maanskyn, en dreig: ,Duusman,
as jy nie gou weggaan nie, sny ek jou keel ook af.' Maar toe swaai ek my
kierie en klits hom net bokant sy linkeroor dat hy neerslaan soos 'n boom. En

eer die ander jong, wat gekniel het by die vark, mooi orent was, kry hy ook 'n
raps op sy peperkorrels dat sy knieë somaar slap onder hom wegswik.
„Ek skud aan hulle, maar hulle roer nie en kreun nie eens nie. Eii
terwyl ek so saggies sing in my baard asof niks gebeur het nie, stap ek na
die agterstoep terug.
„Die oujongnooi het effens nader gekom en staan net onder die stoep,
waar die agterplaas met ronde klippe gestraat was. Angstig fluister sy: , 0
Meneer! Wat het gebeur?'
,„Hulle lê daar; nou sal ek die polisie maar roep.'
,„Dood?' hyg sy byna.
„En soos 'n gek sê ek eers: ,Ek wens hulle is.' Maar terwyl ek nog
verder praat en haar gerusstel, hoor ek net 'n benoude stemmetjie:, ,En ek voor
die hof!' En daar sien ek hoe sy half blindweg gryp na een van die prieelpilare en flou wil word.
„Ek kon haar tog nie op die klippe laat val nie; en ek spring nader
en gryp haar om haar middel. En sy, sy kan nog net haar arms om my nek
slaan — en daar is sy weg!
„Maar, man, glo vir my, toe voel dit of ek kan flou word!"
*
*
*
Daar bly Oom Hannes skielik stil en kyk my vorsend en streng aan,
glo of ek met eerbiedigheid luister. Maar hy was blykbaar tevrede met sy toehoorder. Byna boos vaar hy uit: „Julle, jongkerels, wat beginne vry, en dans,
en noointjies vashou eer julle droog is agter julle ore! Wat kan julle daarvan
verstaan hoe 'n uitgegroeide gesonde sterk mansmens voel as hy vir die eerste
maal in sy lewe 'n nooi in sy arms hou — en dit ene wat die moeite werd is?
Met net so'n paar sagte, syerige goedjies aan haar liggaam.
„Meester! Een oomblik het dit vir my gevoel my hart wil gaan staan.
„Jy lag. Maar ek wonder my wat jy sou gesê het as jy daar gestaan
het in die nag onder 'n vreemde prieel, met 'n onbekende vroumens in jou
arms.
„Ek het haar toe maar die huis ingedra, na die eetkamer, waar die lamp
se lig onder by die drumpel deurskyn; want ek dog daar sal seker 'n rusbank
wees waar ek haar kan neersit, om dan maar by bure 'n vroumens se hulp in
te roep. Maar toe ek in die lig kom, toe begin sy somaar weer wakker word.
So 'n bietjie haastig los sy haar arms, druk my half weg, en staan op haar
eie voete.
„Sy het so 'n soort mantel van fyn sy met wye moue, donkerrooi met wit
en geel blomme, aangehad. Soiets had ek nog nooit gesien nie. Later het
ek gehoor hulle noem dit kimono, en dat sy dit vir haar in die Kaap gekoop
het, 'n paar maande tevore, toe haar dokter gesê het sy moet 'n ruk wegkom

uit Robertson na al die harde jare, en 'n bietjie vakansie hou.
„Sy trek dié ding dig om haar en staan daar so verleë soos 'n dogtertjie. Man, en toe sien ek dat sy met haar lang swart vlegsels en bruin oë
so waarlik 'n baie aansienlike nooi is. Niks van die uitgedroogde, suurpruimoujongnooi wat ek vir my voorgestel het nie. Ten minste, dat sy nie u i t g e d r o o g is nie, het ek al gevoel.
„Dit het alles natuurlik net 'n oomblikkie geduur. So 'n bietjie haastig
en skamerig — want wegja kon sy my tog nie — bedank sy my en vra ek moet
nou liewers die polisie roep.
„Ek kyk toe net vas in haar oë en sê: Juffrou, jy behoort nie so alleen
te woon nie. Jy het 'n man nodig om jou op te pas. Sluit nou jou deure toe
en gaan slaap.'
*
*
*
„Na 'n rukkie het ek twee konstabels in die hande gekry, 'n jonge en
'n ouerige een; en ek het hulle somaar 'n stootwaentjie in 'n winkelagterplaas
Iaat kommandeer. Die twee volk het nog precies so gele soos ek hulle laat
staan het; die Masbieker het net so effens gesteun.
„Die konstabels wou eers by die juffrou aanklop om 'n verklaring van
haar te kry. Maar toe sê ek: ,Kyk, die twee wat daar lê, het die dame molesteer. En dis wat ek met hulle gemaak het. Ek gaan ook nie toelaat dat julle
haar vannag lastig val nie.' Die jongere wou hom vererg, maar die oue (hy
het 'n streep op sy mou gehad) het gelag. Toe het ek hulle gehelp om die
twee diewe op die waentjie te laai; en so is hulle met hulle bedwelmde
prisoniers vort na die polisiestasie en ek na my losieshuis.
„Dit het lank geduur eer ek aan die slaap geraak het, en ek is toe die
anderdagmóre bietjie laat op. Eers het ek toe na die magistraat gegaan om
self met hom te praat dat die dame nie as getuie gedagvaar moet word nie.
Hy het gereken dit sal moontlik wees, want hy het toe al gehoor dat die twee
volk, nadat hulle bygekom het, ewe mak self beken het dat hulle die vark
geslag het.
„Baie tevrede stap ek toe weg. En al is ek baie geheg aan 'n ou
hoed, toe koop ek vir my 'n mooi nuwe grys hoed en 'n donkerblou das, met
sulke wit spikkeltjies soos op 'n tarentaal se vere.
„Dit kan so tien, half-elf gewees het — ek onthou dit nie so precies
nie — toe ek weer voor die huis staan waar ek die vorige aand die merkwaardige ontmoeting gehad het. Die voordeur het oopgestaan, maar niemand
het uitgekom toe ek klop nie. Toe stap ek maar weer deur die gang na die
agterstoep. En daar in die koelte sien ek haar, met haar ou meid en die tuinjong, besig om die vark behoorlik te bewerk. Dit was vir my regtig mooi dat
sy so 'n flukse huisvrou was, en nog meer dat sy by dié soort werk so skoon

en netjies lyk. Want aan 'n vrou wat slonserig is by haar huiswerk, het ek die
ewige renons. Sy het 'n blou kombuisvoorskoot aangehad, maar daaronder
'n mooi dienlike linnerok met oop hals, en haar noue was tot oor die elmboog opgestroop.
„Toe sy voetstappe hoor, kyk sy skielik om. En ek sien dat haar
donker hare, in die kolle waar die son op speel, soos rooikoper blink; en haar
fyn, gladde vel is so wit soos melk. Net toe sy my herken, begin sy te bloos;
en langsaam sprei die rooi verder en verder uit, tot op haar skouers en hals,
sover as ek kon sien. Sy sit somaar die mes agter haar neer en kyk ook nie
weer om na haar bediendes nie, maar stap — sonder haastigheid, sonder om
my aan te kyk — na die gangdeur; dig aan my verby. Sy het geen woord
gesê of teken gegee nie. Maar toe voel ek dat ek haar nou na die eetkamer
moet volg.
„Ek was nie haastig nie; en toe ek in die eetkamer kom, lê die voorskoot agter haar, en sy staan met haar rug teen die groot ou geelhouttafel,
en links en regs hou haar hande die blad vas. Dit het my eintlik hartseer
gemaak om te dink hoe sy dag vir dag aan daardie lang tafel moedersielallenig
moes aansit. Sy was glad nie tingerig nie; en sy was al oor die dertig; maar
in daardie reusagtige outyse eetkamer het sy soos 'n verlore kindjie gelyk.
„Met my hoed in die linkerhand en die kierie in my regterhand staan ek
en wag op wat sy sou sê. Dit was 'n plesier om te luister na haar sagte
stem (en tog elke woordjie so duidelik) wat my so mooi bedank vir die dapper
hulp — d i t was h a a r woorde — in die nag.
„En skielik is sy angstig: dink ek dat sy nog as getuie voor die magistraat sal moet verskyn? ,Ek het amper nie geslaap nie, Meneer. Prokureurs
kan mos sulke onbeskaamde en onnodige dinge vir 'n mens vra. As Meneer
getuienis aflê, hoef u mos niks te vertel wat . . . wat nie met die diewe iets
te doen het nie.'
„Ek hou my ewe ernstig. ,As ek onder eed staan, sal ek alles moet
beantwoord.' Maar toe kry ek haar jammer: ,Miskien vra hulle nie verder as
waar ek die diewe bewusteloos laat lê het nie.'
„Toe kyk sy my met haar groot oë baie ernstig aan. ,As dit 'n j o n g
m a n gewees het, gisteraand,' sê sy suutjies, ,dan sou ek my doodgeskaam het.'
„So 'n bietjie kortaf gee ek toe antwoord: ,'n Ou man is ek nie, en getroud is ek nie — en was dit ook nog nooit gewees nie.' En toe bloos sy
weer, veel erger as tevore, dat ek eintlik in my enigheid gewonder het of dit
tot op haar arms te sien sou wees. En sy laat haar kop sak en maak haar
gesig met haar hande toe.
„Maar daardie woord van ,jong man' het my gehinder; en sonder dat
«k eintlik dink wat ek doen, draai ek effens opsy om in die groot spieël bo die

skoorsteenmantel, reg voor my, my postuur te beskou. Want my netjies geknipte baard, net soos nou, dra ek al van my ag-en-twingtigste jaar af; en ek
het my altyd verbeel dat ek darem nie 'n onaansienlike kérel is nie. Terwyl
ek so kyk, om nou eerlik te oordeel oor my eie voorkomste, sien ek skielik in
die spieël dat sy haar ook so half gedraai het en dat haar hande nie meer
die gesig heeltemaal bedek nie, maar dat sy tussen haar vingers deur na my
loer.
„ ,Wag,' dog ek; en ek sit mooi versigtig my hoed en stok op die tafel
neer; en ek gaan voor haar staan en vat haar hande saggies voor haar gesig
weg. ,So? En jy het gemeen dat ek jou vasgehou het soos 'n ou vader sy
dogtertjie?' Toe sit ek my arm om haar middel, en trek haar nader en nader,
totdat sy (haar kop het net by my skouer gekom) op die puntjies van haar
tone staan.
„ ,Kan jy voel,' vra ek haar, ,of dit 'nou man is wat jou in sy arms hou;
of 'n man wat weet wat hy wil hê? En wat jou kan beskerm teen die ongeregtigheid van die wereld.'
„Sy wou, uit-asem, nog effentjies protesteer: ,Maar, Meneer!
„,Hannes', sê ek, ,dis my naam.'
„ ,Hannes,' sê sy. En skielik slaan sy haar arms om my nek soos die
vorige aand toe sy flou geval het.
„Man, kérel! toe dog ek eerlik my hart staan stil!

*

*

*

„Na 'n rukkie sê ek vir haar: ,Ek het eintlik gekom om te vra wat
jou naam is; jou volle doopname en waar en wanneer jy gebore is. Dan sal
ek somaar na die kantoor stap en 'n speciale liksens kry vir ons om te trou.
Daarna sal ek met die predikant gaan praat. Ek dink half-drie sal 'n goeie
tyd wees.'
„Sy kyk my ewe verskrik aan: ,Maar, Meneer!'
„ ,Hannes,' sê ek.
„ ,Hannes', sê sy. ,Dis onmoontlik. Dit is te haastig.'
„ .Haastig?' En ek voel toe so lus om haar bietjie te pla. ,Die saak
teen die varkslagters kan goed moontlik more al voorkom. As jy vandag trou
met my, dan is ek die hoof van die huis, en dis genoeg as ek in die hof verskyn. En as so 'n prokureurtjie effens buitekant sy paadjie durf te vra, dan
sal ek sy mond toemaak. Maar . . . as jy nie vandag trou nie, dan sal jy
moet gaan. En jy, of ek, sal maar mooi alles haarfyn moet vertel.'
„ ,Ook wat ek aangehad het gisteraand toe ek om hulp gaan roep
het?' vra( sy benoud.
„,Onder eed? Wat sal ons anders kan maak!' bevestig ek.
„ ,En dat, . . . . dat . . . . ? '

„ ,Ja,' sê ek, ,dit ook.' En toe bly sy stil.
„Miskien was dit gaar nie nodig gewees nie. Eintlik het ek oor die
rokke-kwessie die grootste moeilikheid verwag; alhoewel ek my getroos het:
daar is darem groot winkels op Robertson, en met geld en mooi-praat sal daar
wel voor die agtermiddag 'n deftige troutabberd verskaf kan word. Maar dit
was nou juis geen swarigheid nie; want toe sy daardie keer 'n maand vakansie
gehou het in die Kaap, toe het sy nie net daardie ligsinnige rooi sy-manteltjie
gekoop — die een waar ek haar die eerste in gesien het nie —, maar ook
ander mooi goedjies. Dit was die arme ou dogter se eerste vryheid gewees,
haar eerste kans om mooi dinge te koop wat sy begeer. En toe sy weer op
Robertson was, toe had sy nie eens die moed om haar nuwe rokkies voor die
mense te dra nie.
„Daar was ene by, so 'n swart-en-witte, wat net die regte ding vir
haar sou wees om in te trou.

*

*

*

„Die bankmeester, 'n ou bekende van my, en die koster, wat ek nie van
Adam af geken het nie, sou ons trougetuies wees. Hoe die nuus gevlie het,
weet ek nie; die mense het miskien nog meer belangstelling en liefde vir hulle
medemense gehad as deesdae. Maar die halwe dorp was by die kerk, en
verskeie boere uit die nabyheid, met hulle vrouens en dogters, het ook gekom.
,,'n Mooier bruid as Annie het dié kerk seker nog nie gesien nie. Toe
sy in daardie deftige tabberd binnestap, het almal hulle oë oopgersek.
Die
vrouens het niks gesê nie. Maar van die getroude mans het heelparty vir my
kom sê dat Robertson se mansmense glo met blindheid geslaan moes gewees
het dat hulle geeneen kon raakgesien het nie dat Annie Molhuys die blom was
van al die mooi nooiens wat op dié dorp so goed aard.

*

*

*

„Meester, jy sal begryp het dat ek van 'n mooi vrou baie dink, maar
veel meer nog van 'n g o e i e vrou. Maar nou verstaan jy ook waarom ek
teen 'n fatsoenlike glasie wyn glad geen kwaad wil hoor nie. As daardie
liewe ou man (wie se naam ek ongelukkig vergeet het) op daardie aand, vyftien jaar gelede, my nie 'n glasie wyn saam laat drink het nie, dan was ek
nie die gelukkige en voorspoedige man wat ek vandag is nie. Ek sou my mos
nooit in daardie bataljie begewe het nie. Dan was ek seker nou al 'n nare
ou nukkerige ou-jongkêrel gewees — as die een of ander geslepe tierwyfie
my nie straks later in haar kloue gekry het nie."
Maart 1932.
]. F. W.

GROSSKOPF.

Proewe uit die Bantoe-Folklore.
In 'n vorige reeks artikels (Iets omtrent die volksoorlewerings van
die Suid-Afrikaanse Bantoe, ,,Die N u w e Brandwag", I: 1, 2, 4 ; II: 2, 3, 4 )
is 'n poging gemaak om die verskillende kategorieë van die Bantoe-folklore
aan te gee, en om elke kategorie van toeligtende staaltjies te vergesel. B y
gebrek aan plaasruimte moes daardie staaltjies klein van getal en omvang
wees, en kon dus maar 'n oombliklike, verbygaande en taamlik v a g e idee g e e
van inhoud en vorm van die behandelde materiaal. Sedert die verskyning
van die reeks is deur verskeie belangstellendes die wens geopper om meer
en langer voorbeelde van die Bantoe-folklore in Afrikaans te sien, en die
reeks wat deur die volgende artikel ingelei word, probeer om ten minste
gedeeltelik aan daardie wens te voldoen.
Die Afrikaanse vertalings van Bantoe-tekste wat hier volg, is almal
deur die bewerker regstreeks uit die originele taal van die oorspronklike
gemaak, ook in die paar gevalle waar reeds vertalings in ander tale voorhande was. Die oorspronklike Bantoe-idioom is, sover as moontlik, behou
om die kleur van die origineel weer te gee, ook waar dit somtyds 'n minderidiomaties klinkende Afrikaanse weergawe beteken het.

ENIGE SPROKIES VAN DIE TRANSVAALSE BASOTHO.
(a) Originele (SeSotho) in Padisho III (Berlynse Sending).
1. HOEKOM DIE BOBBEJANE „GOGA" SKREE.
OE die bobbejane vind dat hulle deur die leeus geplaag word, het hulle
bymekaar gekom en 'n plan gemaak. Hulle kom ooreen en draai 'n lang
draad en rol dit op in die vorm van 'n krans. Toe kom hulle en begin
'n stryery met die leeus en sê: „Hierdie draad van ons, as julle daaraan trek,
sal nie op 'n end kom nie." Die leeus het die saak smalend opgeneem, en het
begin om aan die draad te trek. Toe hulle 'n entjie met die draad weggetrek
het, het die leeus met groot stem gesê: „Hy's klaar." Die Bobbejane hier op
die koppie sê: „Góga!" (d.w.s. trek.) Die leeus trek weg met die draad, en
gaan ver vorentoe staan en sê: „Hy's klaar." Die bobbejane duskant skree:
„Göga!" (trek.) Hoewel die draad al lank op 'n end was, het die bobbejane,
as hulle die leeus van ver af hoor sê: „Hy's klaar", altyd maar weer teruggeskree: „Göga!" Die leeus het heeltemal ondertoe verdwyn, daar by Phalaborwa, met hulle: „Hy's klaar", die bobbejane het maar altyddeur bly skree:
„Góga! Góga! Góga!" En vandag sê hulle nog so.
A

(,,göga", uitgespreek min of meer soos „gogga" in Afrikaans, maar
met lang i.p.v. kort 6 , beteken ,,trek", en boots tegelykertyd die geskree
van die bobbejane na- Die woord wat ons hier as „krans" vertaal het, lui
, kgare", en beteken 'n rol draad of doek, in die vorm van 'n ring, wat
vrouens op hulle hoofde sit om laste op te dra. ,,Phalaborwa" is die landstreek rondom Leydsdorp, en staan by die BaSotho bekend vir sy rykdom
aan leeus.)

2. HAAS M E E T H O M M E T L E E U .
Leeu h e t met H a a s g e p r a a t en g e s ê : „Kyk, as jy die kérel g e w a a r w a t mense die eland noem, kom dan en laat vir my stilletjies w e e t . "
H a a s kom toe vir E l a n d opsoek en s ê : „Kyk, meneer, ek laat vir jou stilletjies weet: Leeu soek vir j o u ! " Eland s ê : „ E k v e r s t a a n . "
E l a n d sê toe vir Rooibok: „Kyk, as jy vir die ou man sien w a t sê hy
soek vir my, sê dan vir hom hy sal my nooit v a n g nie." Rooibok kom en sê
dit vir Leeu. Leeu s ê : „ D a n is hy deur H a a s ingelig; dis hy w a t ek
d a a r o p uitgestuur h e t . " Van toe af het Leeu rondgeloop met die idee om
H a a s te kry en vir hom dood te m a a k .
T o e gebeur dit op 'n seker d a g dat Leeu vir H a a s aan s l a a p vind. Hy
s t a a n o p die punt om hom in sy s l a a p te oorval, toe skiet H a a s tussen Leeu
se pote deur, kom van agter uit, en vlug en keer hom sy r u g toe.
Nou g e b e u r dit op 'n seker d a g dat Leeu vir H a a s sien verskyn, w a t nie
.geweet het d a t Leeu d a a r w a s nie. Hy kon nie vlug nie — dus kom hy m a a r
nader. Leeu s ê : „ W a a r kom jy v a n d a a n , jou beetnemer van 'n k é r e l ? " H a a s
s ê : „Ag nee, Heer; ek het gehoor hulle sê U bou 'n huis, en ek w a s van plan
om vir U, Heer, te kom help die huis b o u . " T o e sê Leeu: „ N o u ja, dis goed.
Klim op die huis, d a t ons die strooidak m a a k . " H a a s s ê : „Nee, Heer, klim
U o p ! U is mos d i e " g r o o t s t e : ek sal binne in die huis w e e s : ek is m o s die
kleinste." Leeu s ê : „ J y ' s r e g . " En hy klim op n sit d a a r bo op die huis.
T o e hulle nou met die strooidak besig is, h a n g Leeu se stert af in
die huis. H a a s vat toe 'n breë riem en bind Leeu se stert d a a r m e e v a s . Leeu
s ê : „Kérel, w a t werskaf jy a a n m y ? Ek kry m a a r a a n h o u d e n d seer." H a a s
s ê : „ N e e , Koning, ek haal m a a r net die luise van U af." M a a r toe H a a s sien
-dat hy vir Leeu v a s g e b i n d het en die knoop goed a a n g e t r e k het, sê h y : „Heer,
m a g ek van die vleis eet w a t d a a r i s ? " Leeu s ê : „Jy m a g — m a a r eet die
m a e r vleis! Moenie van die vet vleis eet nie." T o e eet H a a s d a n . En Leeu
kyk n a hom en s ê : „ W a t eet jy van die vet v l e i s ? " H a a s s ê : „Ja, ek doen
dit." Leeu spring heftig op, gly uit en val, en bly h a n g aan sy stert. T o e
m a a k H a a s vir hom dood, stroop hom sy vel af en gebruik dit as k o m b e r s .

3. DIE LEEUVEL.
Toe gaan Haas weg met die Ieeuvel om. Hy kom en vind die bobbejane
by hulle stat — hulle het net bier gekook. Toe hy verskyn, skrik die bobbejane en sê bewend: „Dis Leeu. Hy het hier gekom om een van ons dood te
maak." Hulle groet die Koning, kry bier en gee dit vir hom, en hy drink.
Toe sê hulle: „Heer, hierdie bier is bestem vir die mense wat ons kom help
werk in ons lande." Haas sê: „Gaan julle nou saam weg om te ploeg; as
julle terugkom, sal ek nog hier wees."
Toe die bobbejane hulle op die pad kom, sê 'n jong bobbejaanwyfie:
„Ek het die saad vergeet." 'n Seker mannetjie sê toe: „Bly maar; ek sal die
saad gaan haal." Toe daardie mannetjie die ingang van die voorhof binnegaan, met die plan om na die hutjie te gaan waar die saad bewaar word, vind
hy vir Haas, wat die leeuvel uitgetrek het en dit in die son uitgesprei het. En
die mannetjie-bobbejaan is hoogs verwonder, eh draai gou om en kom vertel
vir die mansmense van sy stat, en sê: „Daardie ding is Haas: dis nie Leeu nie.
Ek het hom ontdek met die vel uitgetrek, besig om die luise daarvan af te haal."
En die mansmense trek vinnig daar weg, en sê: „Kom, ons gaan vir hom doodmaak." Toe Haas hulle swaar stappe hoor aankom, klim hy op die heining,
spring weg by die agterhof en is skoonveld. Die leeuvel laat hy lê. Die bobbejane sit hom op die hiele; toe kom hy by 'n boom met 'n groot holte daarin, en
hy gaan daarbinne. Hy kom weer uit en sien dat hulle hom nog soek; toe
vlug hy weer weg en gaan in 'n pan in, waar hy hom eers in die modder
ronddraai en toe gaan sit. Die bobbejane vind hom toe hy daar sit, en sê:
„Jy wat uit die modder kom, het jy nie 'n hasie gesien wat hier verbygekom
het nie?" Haas sê: „Hy is nou net-net hier verby, julle kon amper nog sy
stof gesien het." Die bobbejane is weg; maar hulle keer terug huis-toe: hulle
was uitoorlê.
Maar die koning van die bobbejaanvolk het daardie leeuvel gevat en
dit aangetrek, en op jag uitgegaan. Hy kom toe by Tier wat vir Koedoe doodgemaak het. Toe brul hy met groot brulle, wat net klink soos dié van Leeu,
en Tier vlug en laat vir Koedoe agterbly. Bobbejaan gaan toe en roep die
mans van sy stat, en hulle kom en dra die vleis van Koedoe weg.
Op 'n ander dag het Tier vir Klipbok doodgemaak, en daardie bobbejaan-mannetjie verskyn weer met sy leeuvel aan: hy brul met die groot gebrul
wat net so was soos dié van Leeu; Tier vlug weer en laat vir Klipbok agter, en
die bobbejaan-mannetjie neem vir Klipbok op sy rug en is weg daarmee huis-toe.
Op 'n seker dag sien Tier 'n paar jong bobbejaantjies speel, en vat een
van die bobbejaantjies en sê: „Waar woon tog daardie leeu van julle wat my
so pla? As jy my sê, dan sal ek jou nie doodmaak nie." Die bobbejaantjie
sê: „Heer, nie 'n leeu nie: dit is ons koning met 'n leeuvel aan. Tog, Heer,.
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wanneer ek U dit nou vertel het, moenie vir my gedaan maak deur hierdie
dinge aan my mense te vertel nie; die koning sal seker vir my doodmaak."
Tier sê: „Loop, ek verstaan goed."
Toe het die koning van die bobbejane uitgegaan op jag. Tier sien vir
hom en sê: „Daar's die kérel!" en loer op hom. Toe hy al onwetend verbygaan, vertrouende op sy vel met die mane, toe vat Tier vir hom aan en druk
hom af na die grond. Die bobbejaan bid om genade, en sê: „Koning, hou op:
ek sal U die hele saak vertel." Tier sê: „Waarmee gaan jy jou gebed om
genade ondersteun?" Die bobbejaan sê: „Heer, laat ons gaan, ek sal vir U
die pad wys, ek sal vir U toon waarmee ek my gebed ondersteun." Toe gaan
hulle weg vandaar, na 'n plek waar daar /nos/jwana-doringbome was.
Daar sê Bobbejaan: „Gaan in hier in die gat, en sit stil: ek gaan in
hierdie moshwana-boom klim." Tier sê: „Trek uit daardie vel, jy sal nie met
hom aan opklim nie." Bobbejaan trek hom uit, Tier vat hom en vou hom op
en sit hom onder die moshwana-boom. Toe sê Bobbejaan, terwyl hy in die
moshwana-boom klim: „Ek sal die mos/zwana-vrugte afskud, en as die rooibokke kom, vat dan een daarvan." Toe skud hy. Die rooibokke kom om
die mos/zivana-vrugte te eet; toe neem Tier één sprong en vat een van hulle en
maak hom dood. Toe klim Bobbejaan af en sê: „Dit is my paaigeskenk, Heer!"
Tier sê: „Nee wragtie, jy het gepaai!"
Bobbejaan sê toe: „Hoe lyk dit, Heer, sal U my tog nie die leeuvel gee
nie? Ek maak my lewe daarmee; ek maak die mense bang; as ek aankom,
dink hulle dis Leeu." En Tier sê: „Vat maar; ek doen tog niks daarmee nie;
ek maak my lewe deur my eie lyf: ek lewe nie deur 'n ander se vel nie." En
Bobbejaan bedank hom en gaan weg met die leeuvel.
(,,Paaigeskenk": die woord w a t so vertaal is, lui in die origineel
,,seloba" — d.w.s- eerbewys aan 'n kaptein. So'n eerbewys toestaan uit een
of ander geskenk, w a t kan ten doel hè om die kaptein eer te bewys en
niks meer nie, maar ook om hom te vlei, om van hom 'n guns t e verkry,
om hom in 'n goeie luim te kry, desnoods om hom om te koop. Die bobbejaan „ondersteun sy gebed" met hierdie geskenk.)

(b) Originele (SeSotho) in Puku ya boraro (Christian Literature Depot).
1. HAAS EN SKILPAD.
Op 'n seker oggend ontmoet Haas weer vir Skilpad. Haas het met
'n swart hart rondgeloop omdat hy deur Skilpad uitoorlê was. Nou kom hy te
voorskyn met 'n plan wat hy uitgedink het.
Toe hy vir Skilpad sien, sê hy: „Laat ons 'n gat grawe en vuur daarin
maak. Een van ons sal ingaan sodat ons kan sien wie van ons sal verbrand."
Hulle grawe toe 'n gat; en toe dit klaar was, sê Haas vir Skilpad: „Gaan jy

eerste in!" Skiipad het tjoepstil gebly, o m d a t hy 'n uitweg gesoek het; t o e
sê h y : „ D i s g o e d . " En hy g a a n in; en H a a s g a a n w e g om hout te soek om
vuur mee te maak. T o e hy w e g w a s , graaf Skilpad 'n klein gaatjie uit a a n
die sykant van die groot gat — een w a a r hy by kon uitkom. T o e H a a s met
die b r a n d h o u t terugkom, w a s die klein gaatjie al klaar.
T o e sit H a a s die b r a n d h o u t in die gat en m a a k vuur, en g a a n op 'n
a f s t a n d s t a a n en kyk hoe die rook met die knetter van die vuur opstyg. T o e
hy die vuurvlamme sien, g a a n hy w e g huis-toe, vol b l y d s k a p . Skilpad, egter,
toe die vuur a a n g e m a a k w o r d , het i n g e g a a n in die klein gaatjie w a t hy g e g r a w e het, en het toe uitgekom en w e g g e v l u g huis-toe en homself d a a r w e g gesteek. Die volgende d a g keer hy terug na die gaatjie en bedek homself
heeltemaal met as. Net toe hy klaar is met homself so te bedek, kom H a a s ,
k r a p die as om en gooi dit uit. T o e hy onderkant kom, vind hy vir Skilpad
plat o p die bodem. Hy roep uit en s ê : „Skilpad, ek eet jou o p ! " M a a r Skilp a d s ê : „Jy sal nie eers so ver kom om dit te probeer nie!" H a a s w a s sterk
v e r w o n d e r d toe hy sien dat Skilpad n o g lewe, en v e r b r a n d ? — v e r b r a n d w a s
hy niks nie!
Skilpad kom uit die gat uit en sê vir H a a s : „ N o u g a a n jy in — m a a r
o n s moet 'n ander g a t g r a w e . " Hulle g r a w e 'n nuwe g a t ; en toe dit klaar
w a s , g a a n H a a s in. Skilpad g a a n w e g om b r a n d h o u t te soek, en H a a s bly
a g t e r en probeer 'n plan m a a k — m a a r hy kon nie. T o e Skilpad belas
t e r u g k o m , m a a k hy die gat vol hout, steek die vuur aan en g a a n w e g . D i e
volgende o g g e n d kom hy weer, g a a n by die g a t staan en r o e p : „ H a a s , ek g a a n
vir jou o p e e t ! " Doodstil . . . . „ H a a s , ek g a a n vir jou opeet!" Doodstil . . . .
T o e g a a n hy in, k r a p die as om, en vind vir H a a s dood en klaar g e b r a a i . Hy het hom heeltemal opge-eet. Hy kom uit die gat uit en loop en
loop, en vind toe 'n miershoop, w a a r hy opklim. T o e haal hy sy h o r i n g
uit en begin sy liedjie te speel, w a t s ê :
„Al
Ek
En
Ek

die diere,
het hulle oorwen!
al die h a a s hulle,
het hulle o o r w e n ! "

2. S K I L P A D E N

SPINNEKOP.

T e r w y l Skilpad n o g besig is om op sy horinkie te blaas, val die reent.
T o e Blits Skilpad se horing hoor, kom hy af en sê vir Skilpad: „Jy bespeel jou
h o r i n g nie goed nie. B r i n g hier, dan sal ek vir jou laat h o o r ! " Skilpad g e e
toe vir hom al sy h o r i n g s ; en terwyl hy na hom luister hoe hy speel, sê Blits:
„ W a a r sal jy my sien met die horings van Skilpad h u l l e ? " En hy is w e g
met hulle, bo in die wolke.

Skilpad bly v e r w o n d e r d agter en s ê : „ W a t sal ek m a a k ? " Hy klim af
van die miershoop w a a r hy opgeklim het, en g a a n w e g . O p sy p a d tref hy
vir Spinnekop, en sy sê vir h o m : „ W e l , hoe is dit met jou, S k i l p a d ? " Skilp a d a n t w o o r d en s ê : „Blits het met my h o r i n g s w e g g e l o o p . " T o e v r a Skilp a d vir Spinnekop om hom te help met 'n spinnerak vir hom te m a a k , s o d a t
hy d a a r m e e op kon klim wolke-toe. Skilpad en Spinnekop w e w e toe 'n s p i n n e rak. Spinnekop vlieg d a a r m e e die hoogte in en kom in die wolke, d a a r ver
in die ruimte. Skilpad klim op met die spinnerak en ook hy kom in die wolke,
en vind vir Spinnekop en vir Blits s a a m s i t in die voorhof.
Blits sê vir S k i l p a d : „More, vriend! G a a n sit en rus uit!" Toe g a a n
Blits rond in sy stat om iets te soek om te eet. Hy b r i n g 'n bees uit en slag
dit vir hulle. Hy gee vir hulle lekker kos om te eet en d r a n k om te drink.
T o e Skilpad nou geëet en g e d r i n k het, oorval hom groot vaak, en hy g a a n
s l a a p . Spinnekop w o r d moeg van w a g op Skilpad, g a a n weer af met die
spinnerak, g a a n w e g en skeur die rak deur. T o e Skilpad w a k k e r w o r d en
m e r k d a t Spinnekop w e g is, sê h y : „ W a a r is S p i n n e k o p ? " E n Blits s ê : „ S y
is w e g . " T o e Skilpad o n d e r t o e kyk, sien hy d a t die spinnerak nie meer d a a r
is nie, en s ê : „ W a t sal ek d o e n ? " M a a r o m d a t hy 'n listige kérel w a s , het hy
'n lis uitgedink. T o e d a a r n a roep hy vir Blits. Blits kom, en Skilpad s ê : „ G e e
my 'n droë vel." Blits b r i n g toe 'n droë vel uit. T o e sê S k i l p a d : „ M a a k my
d a a r i n v a s en rol my d a n af onder t o e ; w a n n e e r jy sien dat ek op die punt
s t a a n om te val, roep dan met 'n groot stem en s ê : ,Spinnekop, v a n g hierdie
vleis met jou h a n d e ! ' " Spinnekop s ê : „ D i s vleis k o m ! " en begin h a a r twee
h a n d e b y m e k a a r te sit, en die bondel val in h a a r h a n d e in. T o e sy dit o o p m a a k , vind sy vir Skilpad.
Skilpad het niks g e p r a a t nie, sy staan op en is
w e g . Spinnekop is ook w e g , baie k w a a d .
3. D I E K O N I N G VAN D I E V O E L S .
Die voëls van die hele wereld het eenslag 'n groot volksvergadering bym e k a a r g e r o e p . Die v e r g a d e r i n g het as doel g e h a d om 'n koning te kies.
T o e kom hulle ooreen d a t diegene w a t 'n seker hoë wolk deurboor, koning
sal wees.
T o e hulle begin vlieg, kruip die klein fa/zg-ta/zg-voëltjie onder Adelaar
se vlerk.
A d e l a a r is 'n dier w a t baie h o o g vlieg. T o e hy nou amper op
die p u n t staan om die wolk te deurboor, kom Tang-tang uit sy vlerk uit en
d e u r b o o r die wolk voor hom. T o e die voëls weer onder op die g r o n d kom
en v r a deur w a t t e r voel die wolk deurboor is, verneem hulle dis
Tang-tang.
Tang-tang is 'n klein voëltjie, baie kleiner as die ander. T o e hulle hoor dat
Tang-tang koning sal wees, w a s hulle ontevrede, en hulle ontevredenheid w a s

gebaseer op die feit dat Tang-tang nie koning behoort te wees nie om sy
kleinheid. Toe het al die voëls vir Tang-tang weggeja, en hy het in Muis
se gat gekruip.
Toe sê hulle: „Wie is hy wat groot oë het?" Die antwoord was: „Uil."
Die order het toe uitgegaan dat Uil agter moes bly en die gat oppas. Hulle
gaan toe weg om delfstokke te kap. Uil bly agter en slaap. Toe hulle terugkom, vind hulle Tang-tang is skoonveld. Hulle gooi die skuld op Uil. En toe
hy sien dat hulle hom wil doodmaak, vlug hy weg in die holte van 'n boom.
Toe die voëls nou sien dat Uil ontvlug het, besluit hulle dat, as hulle hom sien
vlieg, hy doodgemaak sal word. Van daardie dag af vlieg Uil nie meer in die
dag rond nie.
G. P. LESTRADE.

Die Teleurgestelde.
Hier glans die groen lusernland en krom
buig nog die perskebome na die grond;
ek gaar die vrugte van my jeug se blom,
nou bitter in 'n vreemdeling se mond.
Wat het vervlugtig? Hier vlam nog die rooi
van teer papawers, buigend in die wind,
maar iewers het die jare iets verstrooi,
wat elk, verdwaalde, nooit weer t'rug sal vind.
Ek soek nog mym'rend na die sonnige land,
maar die is waar? 'n Sagte vlinder kom
en fladder dansend op my dorre hand —
en in my gaan 'n hele lewe om.
C. M. VAN DEN

HEEVER.

Nag op die See.
Die boot plooi stil in die nag
die gladde vlak van die see,
en die skim van die donker land
reis soos 'n wag
heimsinnig mee;
en daar waar die water in skaduwee
sy blinkende afskeid laat,
is die hemel soos 'n see
met sterre gestraat.
O eindelose reis deur die sagte
geheiligde dom van die nag,
wat is by die oewers te wagte
van God se stralende dag?
Hoe lank duur die reis, hoe swerwe
ons nog deur die Ruimte, die Nag?
Die donker landskimme sterwe
en daar voor lê die kim ons en wag . . . .
C. Af. VAN DEN

HEEVER

Die Voortrekkers-Gedenkteken vir 1938.
'n Volk put sy inspirasie uit sy verlede.
Daar is etlike maniere waardeur die kennis van die verlede aan 'n volk meegedeel
kan word. Die hoofbronne waardeur ons
die verlede te wete kan kom, is deur vertellinge, deur boekekennis en monumente.
Vertellinge is dikwels onbetroubaar, boeke
is vir 'n groot deel van die volk onbereikbaar. Dog 'n monument spreek tot die
siel van elke landseun en dogter. Dit vertel aan die besoeker uit die vreemde dat hy
voor die heiligdom van 'n ander volk
staan- H y voel dat hy hier te doen het
m e t 'n volk w a t 'n verlede en 'n ideaal vir
die toekoms het, want monumente spreek
van lyding, van heldemoed, van opoffering, van verguising, van idealisme en
vertroue in die toekoms.
'n Land sonder monumente is soos 'n
huis sonder die portrette van die voorgeslag.
Die band met die verlede is gebreekDie toekoms word sonder enige
inspirasie tegemoet gegaan. Daar is niks
om trots op te wees nie, en eerlang begin
'n minderwaardigheidsgevoel
ontwikkel
w a t lei tot aanbidding en verheerliking
van die grootheid van die vreemde, want
die mensesiel soek altyd iets om te verheerlik.
Die aanskouing en relikwieë uit 'n
lydenstyd, die aanhoor van die vaderlandse Volkslied, die luister na die w a p perklank van die volksvlag laat die bloed
vinniger pols en bring 'n heerlike, onbeskryflike gevoel wat die siel verwarm,
trots en ywerig maak.
"n Volk moet sy geskiedenis in beeld
v r s l ê , in onverganklike rots en brons wat
die eeue sal trotseer. Dis ondenkbaar dat
so'n aanskoulike voorstelling van die verlede die jeug nie sal inspireer tot dade van

offervaardigheid, en nie innerlike grootheid
sal aankweek nie. Dis ons' plig en ons
voorreg om vir die minderbevoorregtes die
geskiedenis van die verlede te verduidelik
in woorde wat net vir een uitleg vatbaar
is. Dis die dank w a t ons die voorgeslag
vir hul onkreukbare trou bring.
Die Afrikaanse nasie het twee beroemde
tydperke in hulle volksbestaan t.w. die
Voortrek en die Vryheidsoorloë.
Die
jongste tydperk sal ons aan 'n latere nag e s l a g oorlaat w a t daardie volksopofferinge en die indiwiduele kordaatstukke van
helde en martelare in 'n volksgedenkteken
kan verewigOp ons rus tans die plig om die eerste
tydperk in klip en brons te verewig. Byna
100 jaar het verloop, en gevoelens van
vooroordeel het in dié tydsruimte w e g g e dein, sodat slegs groot dade en persone
soos onwankelbare rotse uitsteek. Dis uit
hulle w a t ons ons inspirasie vir die onbekende weë van die toekoms wil gaan putD o g soos dit m e t al die volkere gaan, is
daar slegs 'n deel van die volk w a t die
bakens raak kan sien, en om t e voorkom
dat die origes sonder aanstuurplek sal
lewe, of die verkeerde weë sal opgaan,
moet ons nou die monument bou w a t die
hele Voortrek sal omvat.
Die Voortrek was 'n unieke daad, die
Geus- en Hugenoot-voorvadere waardig. By
die vryheidsdrang, wat die dryfveer van
die Trekkers was, het wreedaardige moorde
en roemryke veldtogte gekom, en sodoende
luister en grootheid by die daad gevoeg.
Hoeveel kleiner en onbeduidender sou die
Groot Trek nie gewees het nie sonder
taferele soos dié van Bloukrans, Bloedrivier, Vegkop, en soos manne soos Retief, Maritz, Celliers, Dirkie TJys, e.a.

DIE VOORTREKKERS-GEDENKTEKEN VIR 1938.

A s ons nou 'n Voortrekker-walhalla bou
waarin ons deur middel van basreliëfs
taferele uit ons heldegeskiedenis in brons
verewig, dan het ons 'n geskiedenisboek
waar die jeug hulle hart aan kan ophaal;
waar die digter van die toekoms besieling
sal gaan soek; dan het ons 'n boek waar
die vreemdeling in die taal van brons ons
ideaal sal lees.
Laat ons tans die gevormde voornemens
saamsmelt; laat ons die afsonderlik ingesamelde fondse byeenvoeg en ons huldig
in een heiligdom die nagedagtenis van 'v
dappere Dirkie U y s , 'n onselfsugtige Gerrit Maritz, 'n blanke, opregte Pieter Retief, en 'n diepsinnig godvrugtige Sarei
Celliers.
Ons laat in brons herleef die Voortrekkerskooltjie wat die Boer so getrou
soos sy skaduwee gevolg het; ons tower
in beeld die godsdienstige samekomste onder leiding van Eerw. Erasmus Smit om
aan die nageslag te w y s dat dit die Afrikaner se godsdienssin was w a t ons blank en
beskaaf gehou het.
Ons skep die toneel waar mevr. Erasmus
Smit en honderde opgewonde vrouens in
Pietermaritzburg vir Cloete gesê het dat
hulle liewer kaalvoet die Drakensberge sal
oorstap as om hulle vryheid prys t e gee
— 'n tafereel w a t prominent geplaas word,
want die vryheidsliefde is die edelste
eienskap wat in 'n volk leef.

Die laerlewe, die oortog oor die Drakensberge, die moord by Weenen, die slag van
Bloedrivier is almal bedrywe in die groot
drama. Daar is nog talie van ongenoemde
helde en heldhaftige dade w a t op uitbeelding in die Voortrekker-walhalla wag.
Is daar so'n ontaarde Pretorius, Potgieter, Celliers, Retief, Landman, De Lange,
U y s in Suid-Afrika wat nie graag sal wil
bydra tot die oprigting van 'n gedenkteken
vir sulke gevierde name nie? In SuidAfrika is daar nie sulke mense nie.
Ons pelgrimstogte moet na ons gedenktekens lei, en daar moet ons krag en besieling kry; by die opkyk na ons volksvlag en by die aanhoor van ons volkslied
moet ons nasietrots opgewek word.
Ons wil 'n monument hê w a t die vryheidsdrang van die Voortrekker weerspieël. Eenvoudig, vors, indrukwekkend
soos die stoere voorvadere self w a s , so
moet ook die monument wees. Ons wil
daarin weerspieël sien die moeilikhede
wat hulle oorwin het, die ideale w a t hulle
gekoester het. By die aanblik daarvan wil
ons inspirasie ontvang; tegelykertyd dat
dit ons "n soet streling verskaf, wil ons
hê dat ons bloed sal opbruis om ons tot
dade aan te vuur.
J. J. S C H E E P E R S , Sekretaris,
Sentrale VolksmonumenteKomitee.

Oor Boeke.
Dr. W. J. L E Y D S : D E R D E VERZAMELING

Twee Delen,

(CORRESPONDENTIE

1900).

's Gravenhage, 1931.

Dr. W. J- Leyds, die Oud-Gesant van
die Suid-Afrikaanse Republiek, is vandag
die beste kenner van die geskiedenis van
Transvaal. Op hierdie gebied het hy sy
gelyke nie.
Die beste werke oor die
Transvaalse geskiedenis is van s y hand,
en iemand w a t hierdie werke nie ken nie,
i s ook nie bevoeg om te kan meepraat nie.
In 1884 het hy in diens van die Republiek
getree, eers as Staatsprokureur en daarna as Staatsekretaris, en na die dood van
jonkheer Belaerts van" Blokland het hy
Gesant van die Boere in Europa gewordToe die Republieke in 1902 vernietig is,
het hy die Boeresaak bly dien deur die
geskiedenis van die Boere t o t die wereld
te laat spreek. In 1906 het hy „De Eerste
Annexatie van Transvaal" gepubliseer, wat
'n lywige boekdeel is waarin veral uit die
Engelse Blouboeke geput is. Hierdie boek
is in die Europese pers en ook in die
Engelse pers besonder gunstig geresenseer. „The Tribune" van 10 September
1906 het selfs verklaar: „If all these facts
had been before the British people in
1899 there could have been no war"; „The
Speaker" van dieselfde datum het g e s ê :
„Dr. Leyds is able to show that twice over,
as a result of the twofold operation of
British influence, local and imperial, Britain has committed the greatest wrongs.
. . . His book must be reckoned with"; en
„The Spectator" van 6 Oktober 1906 het
verklaar; „The book is well written, orderly in arrangement, adroit in argument and
extremely readable. It is the case against
Britain, and its conduct has fallen into
t h e cleverest hands."

In 1914 was daar twee nuwe dele klaar,
onder die naam „Het Insluiten van de
Bóeren-Republieken", maar deur die Europese oorlogsbrand het dit eers in 1919 in
die handel gekom. Ook hierin het weer die
besondere bekwaamheid van dr. Leyds uitgekom, en nie minder sy liefde vir die saak
van die Boere nie. Ook hiervan geld dieselfde as van „De Eerste A n n e x a t i e v a n
Transvaal": wie dit nie bestudeer het nie,
is nie op die hoogte van die Transvaalse g e skiedenis nie. In die uitgawe van 10 September 1920 van „The Athenaeum'" is na
aanleiding van „Het Insluiten van de
Bóeren-Republieken" 'n vergelyking gemaak tussen dr. Theal en dr. Leyds as geskiedskrywers:
„A comparison immediately reveals the
defects of Dr. Theal. Many people believe
that the first duty of an historian is to be
impartial, but that is a delusion; the first
duty of a historian is to be a historian. Unfortunately the late Dr. Theal, though he
wrote a history in eleven volumes, w a s no
historian. He w a s an annalist, which i s
something entirely different. ,On January
10, 1884', he tells us, ,there w a s an e x p l o sion of thirty-three tons of dynamite and
a large quantity of gun powder at Kimberley. This w a s sufficient to have destroyed
the town if the locality of the explosion
had been slightly different, but, fortunately, surprisingly little damage w a s done by
it.' N o mention is made by Dr. Leyds of
this explosion, which did not damage K i m berley, but in the pages of Dr. Theal it
seems to have an almost equal importance
with the battle of Majuba or the Conven-

tion of London. All through his work
matters of high politics are sandwiched
between items of information such as are
found in small print in the Littlehampton
local paper, and when reading about
events which made and destroyed empires,

the six-legged calf, but he comes peri
lously near it. On the other hand, you
cannot possibly think of the six-legged calf
in connection with Dr, Leyds: you can only
think of politics, the morals of imperial
ism, and the meaning of civilization.

Dr. W. J. Leyds (links) en prof. dr. S. P. Engelbrecht,
in 1920 in Den Haag afgeneem.
we always expect to turn the next page
and learn that at X on the evening Sun
day, March 1, 1881, a calf was born with
two heads and six legs. To our disappoint
ment Dr. Theal never actually mentions

„The difference throws an interesting
light upon the relative value of impartiali
ty in history. Dr. Leyds is certainly not
an impartial historian. He was himself
a prominent actor in the struggle between

Boer and Briton, and his books have the
very definite purpose of showing that the
Boer w a s right and the Briton most
damnably wrong. On the other hand, Dr.
Theal is really impartial; whether he is
telling the story of the subjection of the
Bantu by the European, or the struggle
between the Transvaal and the Biitish
Empire, or of the flood which completely
destroyed some gardens in the village of
Heidelberg in December, 1875, he records,
baldly and at considerable length, every
fact, large or small, which he has been
able to gather. The effect is curious. You
may disagree absolutely with the view of
Dr. Leyds and the object of his books, but
you must at least admit that he gives
you the material for understanding the
significance of the events dealt with by
him. You look back, and in the light of
history Majuba and the dynamite, econo
mic imperialism and the flooded gardens
of Heidelberg, fall into their proper places
and assume their right proportions in the
sight of God. But Dr. Theal looks at his
tory with the eye not of God, but of the
editor of a local paper, and the reader is
left with no understanding of the great
tides which swept white and black humani
ty this way and that in South Africa, but
with a confused vision of a welter of un
meaning facts."
In 1919 het dr. Leyds 'n seleksie uit sy
omvangryke briefwisseling gedurende die
jaar 1899, wat vir Transvaal so belangryk
was, gepubliseer. Hy het daarin ook 'n lys
opgeneem van sy reise as Gesant vanaf
7 Januarie tot 11 Oktober, toe die Oorlog
uitgebreek het, asook 'n hele reeks van
belangryke bylae. In 1930 het 'n „Twede
Verzameling Correspondentie 1899—1900"
in drie dele verskyn. Dit eindig met die
koms van die Boere-Deputasie — Fisher,
Wessels en Wolmarans — in Europa, en
bevat ook weer allerbelangrykste bylae.
Hierdie briewe bevat die onweerlegbare
bewyse dat dr. Leyds alles in sy vermoë
gedoen het om die Oorlog van 1899—1902

te keer. Herhaaldelik het hy die Regering
in Pretoria gewaarsku om nie op i n t e r
vensie van enige Europese moondheid t e
reken nie, en dit i s dan ook alleen öf
kwaadwilliges of derderangse historici w a t
na die publikasie van hierdie briewe nog
kan beweer dat dr. Leyds nie met alle m a g
teen die Oorlog gewerk het nie.
In 1931 het die „Derde Verzameling"' die
lig gesien. Dit bestaan uit twee dele van
539 bladsye tesame, met die nodige bylae,
en bevat, net soos die vorige versamelinge,
'n noukeurige opgawe van dr. Leyds se
reise in die bepaalde periode w a t die tyd
omvat vanaf die aankoms van die genoem
de Deputasie tot aan die aankoms van
president Kruger in Europa. Ons leer h i e r
in hoe dr. Leyds met byna bomenslike
krag vir die saak van die Boere gewerk
het, en hoe hy alles keurig georganiseer
het. Die briewe laat ons sien watter
flagrante, onherstelbare fout die BoereDeputasie by hulle aankoms op 13 April
1900 in Milaan gemaak het toe hulle die
raad van dr. Leyds om eers na die Duitse
Keiser te gaan in die wind geslaan het en
na die opgeblase dr. Hendrik P. N. Muller
geluister het om eers na Holland en A m e 
rika te gaan, en eers na hulle terugkoms
daarvandaan na Duitsland, waar hulle na
tuurlik voor 'n geslote keiserlike paleis
gekom het. Die Keiser w a s ydel, en hy
w a s in s y trots gekrenk toe die Deputasie
eers in Holland en toe in Amerika gaan
hulp soek het en d a a r n a eers na hom
gegaan het. Dr. Leyds se raad om eers na
Berlyn te gaan was ooreenkomstig 'n wenk
van niemand minder as die Tsaar van
Rusland, en dr. Abraham Kuyper het onafhanklik van dr. Leyds dieselfde raad g e gee. Dr. Hendrik Muller het egter as "n
ydele bemoeial sig meermale met dinge
besiggehou wat hom niks aangegaan het
nie, waardeur hy die Boeresaak onnodig
skade gedoen het.
Weemoedig is dit om in hierdie „ V e r
zameling" die briewe van die heer A. D.
W. Wolmarans te lees, waaruit blyk hoe

hy, toe die kanse van die Boere hoe langer
hoe slegter geword het, op eie houtjie die
jjrotektoraat oor die Republieke aan Rusland en Frankryk wou aanbied om t o g
m a a r nie in Engelse hande t e val nie- Dit
laat ons dink hoe onse Vadere in die Tagtigjarige Oorlog g e s ê het: „Liever Turks
dan Paaps."
Hierdie briewe i s lewendig en onderhoudend. Mens vergeet soms dat dit
briewe is. Iedere opgevoede Afrikaner
behoort daar kennis van t e neem. Dit ontroer en leer ons die groot betekenis van
ons stryd van dertig jaar gelede sien. Dit
leer ons om manne as dr. Leyds in ere t e
hou- Hy was een van die fondamentlêers
van ons volksgebou. V a n harte hoop ons
dat dit hom g e g e e m a g word om nog 'n
vierde versameling te publiseer. Eenmaal
sal die volle lig val op die hoë betekenis
van dr. Leyds vir ons land wanneer daardie veelbewoë periode van ons volksgeskie-denis aan 'n streng historiese ondersoek
onderworpe sal word- Die materiaal daarvoor is voorhande in die Leyds-argief w a t
onlangs in die Uniegebou geplaas is. Hierdie argief is die monument van dr. Leyds
in ons rnidde en sal eenmaal spreek tot die
hart van ons volk.
S. P. ENGELBRECHT.

J A C O B U S REVIUS, OVERYSSELSCHE
S A N G E N E N DICHTEN. Uitgegeven,
„The difference throws an interesting
met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door Dr. W. A. P. Smit.
Het epos der Godsgeschiedenis. U I .
Holland, Amsterdam, 1930.
Revius bly een van die interessante figure in die Nederlandse letterkunde. Sy
ten onregte so lank vergete poësie bied een
van die seldsame voorbeelde van 'n Calvinis wat deur sy geloof tot die skepping
van suiwere kuns gekom het, 'n kuns w a t
vandag nog niks van sy ontroerende krag
verloor het nie.

T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die n
cruysten,
Noch die verradelijck u t o g e n voort g e richt,
Noch die versmadelijck u spogen int
gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol
puysten,
T'n sijn de crijchsluy niet die met haer
felle vuysten
Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,
Of het vervloecte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwen rock tsaem dobbelden en
tuyschten:
lek bent, 6 Heer, ick bent die u dit heb
gedaen,
Ick ben den swaren boom die u had overIaen,
Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct
gebonden,
De nagel, en de speer, de geessel die u
sloech,
De bloet-bedropen croon die uwen schedel
droech:
Want dit is al geschiedt, eylaes! om mijne
sonden.
Hierdie klag van die digter vir wie die
sondeskuld 'n felle realiteit is, staan, w a t
innigheid en direktheid van gevoel, intensiteit van persoonlike geloofsbelewing betref, n o g onoortroffe in die Nederlandse
geestelike poësie. Bilderdijk se meer individualistiese bekentenis in sy ontroerende gebed: ,,Genadig God, die in mijn boezem leest", miskien wel die waaragtigste
gedig van hierdie „Weltschmerz"-lyer, is
in sommige opsigte daaraan verwant.
Maar hierdie Calvinis Revius, vir wie die
heilsfeite van sonde en verlossing 'n ontsaglike, verpletterende realiteit is, en w a t
in sy poësie tot 'n mistieke belewing van sy
positiewe geloof kom, is tegelykertyd 'n
skoonheidsoeker wat gedrenk is met die
Renaissance-skoonheid w a t so weelderig
om hom opbloei, en hy stort s y religieuse
lewe uit in daardie Renaissance-vorme.

DIE NUWE -BRANDWAG.

W a t ,'n fyn spel van teeenstellinge, watter
flonkering van beelde in 'n gedig soos
„Lijffende Siele", hoe pragtig is die beeld
uitgewerk in „Gods Besluyt", w a t 'n
grootsheid van siening, watter volheid en
swaarheid van orrelmusiek in „Scheppinge". 'n Strofe soos die volgende uit
„Morgengebet" toon die digter se gevoelige oor vir woordmusiek:
In "t Oosten claer, laet blosen
De dageraet
De liefelijcke rosen
Van haer gelaet.
E n orals, veral in sy lewendige, frisse
vertellinge van Bybelverhale en in sy passie-sonnette, word ons getref deur die gesiene, die beeldende krag van sy woord.
Hierdie digter is ontroer deur die skoonheid van die wêreldlike lied van digters
soos Hooft, en hy het sommige van daard i e liedere vergeestelik op 'n w y s e w a t
toon dat hy hulle deurvoel het en nie
s l e g s 'n modevorm aangewend het vir
godsdienstige doeleindes nie. A s suiwer
kunstenaar staan hy dan ook ver bo sy
geesgenoot Da Costa, met sy Oosterse
gloed e n retoriek. Ons het in Revius die
seldsaame versmelting van Calvinistiese
geloof e n
Renaissance-skoonheidsdrang.
Dat die Nederlandse Goue Eeu in Heiman
Dullaert 'n tweede voorbeeld hiervan besit, is een van die vele blyke van die rykdom van hierdie bloeiperiode.
Dit alles maak Revius tot een van die
beste, sy dit dan nie grootste, digters van
hierdie eeu.
Revius w a s tydens sy lewe nie baie populêr nie. S y gedigte is tydens sy lewe en
tot nou nie herdruk nie. Die onvermoeide
V a n Vloten het ook hom weer ontdek en in
1863 „Het leven en de uitgelezen zangen
en dichten van Jacobus Revius" uitgegee,
w a t die sinds lank vergete digter weer onder die aandag gebring het. Eers in 1926
het 'n tweede bloemlesing verskyn van

die hand van C. Stapelkamp. Hierdie uitg a w e oortref dié van Van Vloten in die
noukeurigheid van die teks en in die aantekeninge. In 1928 het die Christen-digter
W. A. P. Smit, Verwey s e eerste promovendus, die doktorstitel verwerf m e t sy verdienstelike proefskrif „De dichter Revius".
Hy w a s daardeur die aangewese man om
eindelik die nuwe volledige u i t g a w e van
die „Overysselsche Sangen en Dichten" te
besorg. Die voor ons liggende werk i s
die eerste deel hiervan.
Dit bevat ,,Het
Epos der Godsgeschiedenis". In hierdie benaming staan Revius onder invloed van die
Hugenoot-digter Du Bartas, 'n Epos i s
dit nie: dis 'n bundel los gedigte waardeur
egter 'n eenheidskonsepsie loop:
hierin
„wordt heel Gods heilsgeschiedenis bezongen en overdacht; het paradijs, de
zondeval, Noach, de tien geboden, de profeten — Christus' geboorte, Zijn lijden e n
sterven, de opkomst en strijd van Zijn
kerk, de ondergang der wereld. In de t w e e
laatste verzen „Eeuwich vier" en „Eeuwicn
leven''' wordt alles opgenomen in de oneindigheid."
Smit het by sy u i t g a w e sorgvuldig g e bruik gemaak van die oorspronklike drukke
en van die deur Revius self gekorrigeerde
eksemplaar van sy werk. Die verklarende
aantekeninge sal die leser baie hulp bied.
Smit g e e self as sy strewe aan om „een
uitgave samen te stellen, die bruikbaar
(is) ook voor den ontwikkelden leek"Waar daar in Nederland menige leser sal
wees w a t na hierdie gedigte sal gryp om
troos en krag t e put uit die godsdienstige
ontroering van 'n geesgenoot, is hy in
hierdie strewe ten volle geregverdig. Die
lysie „Enkele eigenaardigheden van de
taal der 17de eeuw" maak e g t e r wel 'n
enigsins naïewe indruk.
Die uitgewers het hierdie welkome en
verdienstelike uitgawe 'n smaakvolle, g e distingeerde uiterlik gegee.
G. DEKKER.

B I E S S I E S I N DIE W I N D . Deur REGINA
NESER. Nasionale Pers, Bpk., Kaapstad.
Dit lyk of die kortverhaal al meer beoefenaars in Afrikaans vind, want kortkort verskyn daar 'n bundel. Ongelukkig
bly die meeste van hierdie brokstukkies
maar net bloot verhale sonder dat 'n
ruimer lewe daardeur sigbaar word, sonder dat dit groter algemeenmenslike vergesigte open en 'n simboliese kern vertoon. Dit is ook die geval met die meeste
verhale in hierdie bundel met sy digterlikklinkende naam. Ons waardeer seker daarin die skryfster se opregtheid en direktheid van gevoel, haar warm medelyde met
haar medemens; sy besit 'n verdienstelike
opmerkingsgawe en is soms baie suiwer
in die meedeling van w a t sy innerhk belewe het. Maar ons voel t o g dat haar
kuns t e veel konsentrasie kortkom
In
die kortverhaal verwag ons, miskien meer
as elders, lewensverhewiging. Ons kry 'n
brokstuk uit die groot lewensbeweging afgesny, en dit moet die skrywer van die
kortverhaal vir ons belig en deurskyn met
sy intuïtiewe deurdringingsvermoë, dit
moet verteenwoordigend word van 'n bepaalde lewensaspek.
'n Kortverhaal, so
het iemand dit gekarakteriseer, is in die
epiek wat die sonnet in die liriek i s : dit
moet afgerond wees in al sy onderdele en
binne 'n klein bestek intuïtief-onthullend
werk- Hierdie skryfster se verhale gaan
nie diep genoeg nie; sy bly te maklik
staan by die louter meedeling self sonder
om 'n ryker agtergrond daaraan te gee. Sy
moet nog meer fynheid van aanvoeling in
haar werk dra en meer suggereer as beskrywe. Sy kan ook nog baie onsuiwerhede uit haar werk lig as sy meer harmonie wil bring tussen wat sy waarneem

en die wyse waarop dit in woorde gekristalliseer word- Niksseggende uitdrukkinge
soos:

,,onbeskryflike

smart",

„onuit-

sprekelike foltering", „onvergeetlike sug"
(almal op bis- 133) moet darem so langsamerhand die wyk neem uit ons letterkunde.

Die

skryfster

besef

tog

ook

seker self as sy nou weer daarna kyk, dat
'n grootman nie met 'n twaalfjarige kind
as volg sal gesels nie: ,,Nou vaarwel, kindjie.

Jou koms was soos 'n sonnestraal in

m y gryse lewe.

Jou vriendskap op 'n oom-

blik toe ek die laaste greintjie van

my

weerstandsvermoë voel

het

m y gered.

ontglip het,

Deur jou ongekunstelde, spon-

tane deelneming op 'n oomblik t o e m y onverduurbare verlange na m y kind en m y
maagskap m y byna oorweldig het, het jy
onwetend my las verlig" (bis. 135).

Die

skryfster laat ook te veel van haar verhale verdun tot deursigtige patos — iets
waarvoor ons Afrikaanse skrywers so lief
is, omdat die minder ontwikkelde deel van
die volk dit toejuig.

In die toekoms sal

ons ons moet toelê op die verstrakking van
die emosie om ons werk so te versober tot
ware

dramatiek,

waarin

grootheid opgevang is.

iets

van siele-

Regina U e s e r se

werk is nie onverdienstelik nie, maar sy
sal meer diepte daaraan moet gee.

Ons

besef dit baie duidelik as ons een of twee
van Top Naeff se kortverhale na hare lees.
C. M. V A N D E N HEEVER.

ADAMASTOR : Poems by ROY CAMPBELL. Faber en Faber, Ltd., London.
Roy Campbell is 'n tipiese romantiese
digter. Hy is die swerwer w a t soek na
'n verre goue vreugde; hy is ontevrede

met sy nugter medemense en is vervuld
van 'n onstilbare verlange na dinge wat
hierdie wereld nooit kan gee nie. Sy poësie
is nou verwant aan dié van Shelley, maar
hy hti. nie Shelley se menseliefde, sy etiese
ideale nie. Hy is verbitter teen die huigelagtigheid van die ,,brutish herds" op die
aarde, en hy wens dat hy die vermoë gehad het „to sting these rotted wastes into
a flower". N e t soos Shelley, voel hy dat
daar 'n Kaïnsteken op sy voorhoof staan
en dat hy gedoem is tot rustelose swerftogte, alleen vergesel deur die musiek van
sy siel. Hy is uitgewerp uit die tempel
van die vrede, sy eie familie begryp horn
nie:
„His humble kindred sicken to behold,
„This monstrous changeling whom they
schooled in vain,
,,Who brings no increase to their hoard of
gold . . ."
Maar in die ruwe onherbergsaamheid
van dié wereld, wat aan romantiese dromers nouliks plek gun vir die holte van
hul voet, is daar darem een geliefde wese,
wat hom trou bly, waar ander hom verlaat en bespot, iemand w a t sy „bewoë"
Jewe tot kalmte laat verrustig:
-„ Sweet sister, through all earthly treasons
true,
,,My life has been the enemy of slumber:
,,Bleak are the waves that lash it, but
for you
„And your clear faith, I am a locked
lagoon
„That circles with its jagged reef of
thunder
„The calm blue' mirror of the stars and
moon."
Ons verneem al dadelik in hierdie reels
j e t s van die geluid van waarlik groot
poësie, en vir die Suid-Afrikaanse digkuns
— in die ruimste betekenis van die woord
— is dit jammer dat 'n digter soos

Campbell, oorhoop soos hy is met hömself,
na elders gegaan het en nie die hele Afrikaanse gees in hom opgeneem het nie, om
so kuns te lewer wat die kleur van ons
lewe in die verre Suide het.
In die Afrikaanse poësie is grootsheid
van plastiek en geluid byna heeltemal afwesig. Jan Celliers het m e t sy „Die
Vlakte" 'n pragtige begin aangedui, en dit
het inderdaad gelyk of daar in die komende Afrikaanse poësie sou opbloei iets van
die geweldigheid van ons aandhemel, van
ons sterrenagte, van die wydsheid van ons
vlaktes en die pers-blou oneindigheid van
ons berge. Maar die Afrikaanse liriek het
eerder in die rigting van 'n vernouing g e loop, met 'n toespitsing van die aandag
op die kleinhuislike, die minutieuse in die
daaglikse lewe, en van die ruimte-liewende
trekker se gevoel vir oneindigheid en
grenseloosheid het daar maar min in ons
poësie agtergebly.
Campbell hou van die geweldige, die
visionêre, die grootse, en daar gaan 'n
sterk dinamiese krag deur sy poësie. Hy
ontleen ook by voorkeur sy beelde aan
die primitiewe lewe, waar die oerkragtige
instinkte nog werk, waar daar uitbrekende
geweld en majesteit is. So i s die digter
nie vir hom 'n bleek Musekind wat, met 'n
harp op die sy, gevoelig na die maan opkyk nie, maar hy vergelyk hom m e t "n
kragtige stier wat eensaam en groots onder die ander in die woud sy pad deurveg.
Sy digterlike siening i s van so'n aard dat
dit gedurig in geweldigheid toeneem, en
omdat poësie 'n verhoogde werksaamheid
van die g e e s is, 'n openbaring van die oneindige vir dié mens wat hom reikhalsend
ophef uit die stof, daarom sien ons hoe
daar 'n emosionele verfyning in sy werk
intree, hoe 'dieper sy g e e s hom w e g g r a w e
in sy onderwerpe. Hy het as digter die
neiging om heeltemal op te gaan in sy
onderwerp, hom so intens daarmee t e vereenselwig dat hy visionêr sien, die dinge
dan groots en ontsagwekkend verhewig. In
die gedig „Rounding the Cape" merk ons

duidelik hoe sy siening gaandeweg aan
diepte win tot dit heeltemal verinnig word
tot visionêre deurskouing.
,,Farewell, teriffic shade! though I g o free
,,Still of the powers of darkness art thou
Lord:
,,I watch the phantom sinking in the sea
„Of all that I have hated or adored."
„The prow glides smoothly on through
seas quiescent:
„But where the last point sinks into the
deep,
,,The land lies dark beneath the rising
crescent,
„And Night, the Negro, murmers in his
sleep."
y

N e t soos Shelley, het hy ook n besonder
voorliefde vir die personifikasie en wil hy
ook met planete en wêrelde speel soos 'n
goddelike kind. Ons merk dit duidelik in
die meesterlike gedig „TheAlbatross", wat,
om sy stoutheid van siening, sy ongemeen
oorspronklike beeldspraak en verrassende
vergesigte, seker "n besondere plek in die
Engelse letterkunde verdien. N e t soos in
„The Flaming Terrapin"', het ons ook
weer hier sy hewige plastiese kleure:
„Striped with the fiery colours of the sky,
,,Tigered with war-paint, ramping as they
rolled,
„The green waves charged the sunrise
letting fly
,,Their porpoises like boomerangs of g o l d "
E n verder:
,,Towering for up amid the red starsockets,
„I saw deep down, in vast flotillas
shoaled,
„The phosphorescent whales, like bursting
rockets,
„Bore through the gloom their long
ravines of gold."

Hierdie neiging om gedagtes en sieninge
in die vorm van beeldspraak mee te deel,
g e e soms aanleiding dat Campbell te
newelagtig word; dat woorde te veel sy
innerlike bedoeling bedek; dat sy gedig in
vaagheid voortswerwe. Maar dan is daar
weer gedigte van so'n deurskynende
suiwerheid, gemaak uit die ontstoflike lieflikheid van 'n verreinde droom soos „Mass
at Dawn":
,,I dropped m y sails and dried m y dripping
seines,
„Where the white quay is chequered by
cool planes
„In whose great branches, always out of
sight,
,,The nightingales are singing day and
night.
„Though all was grey beneath the moon's
grey beam,
„My boat in her new paint shone like a
bride,
„And silver in my baskets shone the
bream:
,,My arms were tired and I was heavyeyed,
„But when with food and drink at morning light,
„The Children met me at the water-side,
,,Never w a s wine so red or bread so white."
Ongelukkig is dit dat Campbell so onewewigtig i s — die doem van almal w a t
werklik geniale aanleg het. N a a s poësie
van sterk verbeeldingsdrif e n groot taalvermoë kry ons aan die einde van die
bundeltjie 'n reeks lawwe „Satirical Fragments". Dit laat ons dink aan Kloos se
berugte „Scheldsonnetten", w a t sonder
skoonheid of waarde is. Campbell gaan soos
'n reus m e t 'n minderwaardigheidskompleks
te kere; hy dans soos "n lomp olifant rond
in s y woede om 'n mier dood te trap, wat
toevallig in sy gesigsveld gekom het. Laat
hom w e g s w e w e v a n die terrein van die
politiek, laat hom die „taakhaar" eh sieklik-kleinsielige „Durban-born"-mens
ver-

geet, hoe hulle hom ook al irriteer, en laat
hy maar net die groot geluid van bo-tydelike lewe in sy poësie opvang, woon in die
sfeer van harmonie, bo alle kleingeestigheid verhewe, dan kan hy werklik sing,
groot digter w a t hy in aanleg i s :
„There is no sea so wide, no waste so
steril,
,,But holds a rapture for the sons of strife:
„There shines upon the topmost peak of
peril
,,A throne for spirits that abound in life:
„There is no joy like theirs who fight
alone,
„Whom lust or gluttony have never tied,
„Who in their purity have built a throne,
,,And in their solitude a tower of pride."
C. M. V A N D E N HEEVEK.
LOUTERVURE. Deur D. F. MALHERBE.
Nasionale Pers, Beperk,
Bloemfontein, Kaapstad, 1931.
In sy „Vergeet nie" in 1913 het Malherbe reeds vir ons iets van die kern van
sy latere werk gegee. Hy voel hom nie
aangetrokke tot die eindelose sielkundige
ontrafeling nie, maar hy hou van die duidelik gekonsipieerde roman, met bepaalde
grondlyne, w a t geleidelik wegsmelt in 'n
groot vorm-bepalende
ontwikkelingslyn.
Die konsepsie is nie gebaseer op die enkelvoudige lyn soos dié van Van Bruggen nie,
maar hy hou van 'n paar karakters, wie se
sielelewens net so voldoende aangedui
word dat hulle skerp afgeëts staan teen 'n
dieper natuuragtergrond, en teen daardie
agtergrond bly die verhaalontwikkeling sigbaar — 'n ontwikkeling van w a t meestal
dramaties beeldend is. Die inhoud van„Verg e e t nie" is in hooftrekke romanties, en
daardie drang na die romantiese bly later
nog gedurig Malherbe se realisme kleurHy gee feitlik nooit die werklikheid weer
soos Van Bruggen nie, in al sy holtes en
skaduweekante gesien, maar hy probeer
die werklikheid op te hef, te stileer tot
nuwe skoonheidsgedaante. In sy hele styl-

intensie openbaar hy hom as die ideaaldigterlike tipe kunstenaar. Ons moet
dit in die oog hou as ons na al sy romans
kyk, en nie te maklik oordeel omdat hy nie
die lewe „betrap'" soos ons dit wil hê nie.
In sy „Die Meulenaar" van dertien jaar
later sien ons dat sy talent t o t volkome
rypheid gekom het. Die onsuiwerhede wat
daar in „Vergeet nie" is, is nou afwesig,
en sy styl het tot groter krag versober.
Ook blyk dit dat hy hom makliker beweeg
in die atmosfeer: sy geliefde Bolandse
wereld. Dit is weer sy styl, sy innerlike
aanskouingsvorm wat die werklikheid adel.
Die verhaal self stroom heeltemal in die
ruim agtergrond op w a t met groot liefde
en plastiese besonderhede veraanskoulik
word. Dit bly dan ook deurgaans g e s t i leerde lewensbeweging w a t hy ons gee en
nie realisme van die laer orde nie- Die
boek se slot veral is treffend omdat dit die
skrywer se behoefte aantoon om sy hele
verhaal kernagtig-simbolies af te rond, dit
aan die einde plotseling 'n vergesig te laat
open wat die hele werk se eenheidsbedoeling openbaar. Ook „Hans-die-Skipper"'
is uit dieselfde sfeer ontstaan, en hier tref
die eenheidstoon ons nog meer as in die
ander werk: die skrywer se behoefte aan
die verfynde werklikheidsvorm dra die gebeurtenisse op 'n hoer plan, laat hulle uits t y g bokant naturalistiese bykomstighede.
In „Loutervure" is daar 'n groter toespitsing van die aandag op die realistiese
besonderhede, selfs 'n toenemende poging
om dieper in die sielelewens van die karakters in te dring en om die daaglikse atmosfeer te suggereer.
Dit is miskien die
grootste fout van hierdie boek.
Die
skrywer is nie tuis in die daaglikse realiteit nie, maar hy kyk daardeur heen na
die droomgestalte, en neem alleen daaruit
wat nodig is om sy innerlike gedagte vorm
te gee.
Die skrywer gee vir ons in hierdie verhaal die innerlike stryd weer van 'n j o n g
Afrikaans-sprekende advokaat wat na s y
studie in Holland hom in 'n taamlik groot

dorp kom vestig. Hier word hy vennoot
van Myburgh, 'n egte draadsitter wat sy
eie taal in die steek laat net terwille van
sy sogenaamde besigheidsbeginsel. Die
skrywer behandel dan "n belangrike kant
van ons kultuurstryd. Hier en daar skemer
die propaganda miskien te duidelik deur,
voel ons dat die skrywer nie objektief teenoor sy stof staan nie; nogtans is hierdie
deel baie belangwekkend en vorm dit
saam met Hendrik se godsdienstige stryd,
wat weer aan die liefde vir sy vrou vasgewewe is, die agtergrond van die boekDie dorpslewe en plaaslewe beweeg in
hierdie roman langs mekaar: ons het die
geheim van Piet Vaalplaas, Hendrik se
vader, wat sy huis Iaat afbrand deur die
hond-getroue Niek, met die doel om deur
middel van die assuransiegeld sy seun in
Holland deur die studie te help. Hierdie
gedeelte — die waardige man se daad
van oneerlikheid — is miskien nie goed
genoeg gemotiveer nie. So ook voel ons
dat Hendrik se bekering, na die onverwagte dood van sy kindjie, wel voldoende
beskrywe is, maar die smartgevoel is nie
oortuigend genoeg gesuggereer nie. Ons
voel tog bietjie dat die roman op sy belangrike keerpunte te weinig diepgang het.
Die skrywer het hierdie keer vlotter as
gewoonlik gewerk, en hy het dit waarskynlik gedoen omdat die natuuragtergrond,
waarop hy in sy twee beste romans sterk
gesteun het, hier net in versplinterde vorm
voorkom, nie die grootse relief-vorm waarteen die karakters oprys nie, soos ons dit
b.v. kry by Styn Streuvels. Die karakters se sielkundige uitbeelding het die
vernaamste geword, en dié is nie so diep
en omvattend, so indringend en intuïtiefdeurlewe, dat dit die boek se innerlike
oor die inspirasielose gedeeltes heendra
nie- ,,Die Meulenaar" maak die indruk
asof dit, met sy grootse natuuragtergrond,
sy ruisende meulwater, as 'n duidelike eenheid in die skrywer se gees gestaan het
toe hy dit geskrywe het, maar „Loutervure", alhoewel die verhaallyne duidelik is,

is tog te deursigtig as geheel, nie gedra
deur 'n lank volgehoue aanskouing nie.
Dit wat die totaalindruk betref. Tog
bevat hierdie werk seker uitmuntende gedeeltes, soos ons van Malherbe kan verwag,
iemand wat in sy styl so'n vaste vormvermoë besit. Ons dink hier, b.v., aan die
toneel waar Hans Vaalplaas, gekwel deur
sy verkeerde daad, vroeg in die more opstaan en oor die werf eensaamheid dwaal:
„Waar sy kaal voete krakend die swaar
ryp van die ster-skone winternag breek,
en die koue sy verhitte hoof omvat, voel
hy verligting van sy smart. Soos 'n
slaapwandelaar dwaal hy af in die tuin,
langsaam, voet vir voet. Teen die ou peerboom wat van kindsdae af vir hom 'n
vréugde was, en waar hy later soveel leesen peinswerk verrig het as sy digte skaduwee die somerhitte verslind en sy lower
lewe van tortelgesang — teen die ou peerboom, nou half Waarloos en styf van die
nanagkoue, waar die geheim van 'n misdaad beseël is en waarheen hy werktuiglik
gedwaal het, gaan hy afgemat en rillend
sit, terwyl sy verstand al meer en meer
vervaag in die dofheid van 'n ysige
droom . . . ." (bis. 143).
„Loutervure" het vir die Afrikaner met
sy kultuurstryd op hierdie ontwikkelingstadium van ons volk 'n besonder boodskap — 'n boodskap van iemand wat so'n
bewoë deel van die stryd aktief meegelewe
het. Die boek begin en eindig met die besielende boodskap wat Dingaansfees bring.
Maar ek meen stellig dat Malherbe, as
digter met 'n fyn aanvoelingsvermoë, vir
ons 'n sterker kunswerk sou gegee het as
hy hom bly beweeg het in 'n sfeer waar sy
gees volkome tuis is — sy gees wat so geneig is om die dinge in hul verdiepte
skoonheidslig te sien, en dat die uitgebeelde gestaltes dan in hierdie lig, hierdie
allesdeurdringende atmosfeer, sou gelewe
het: in die geheel van sy ideële, digterlike aanskouingsvolheid.
C. M. VAN DEN HEEVER.

SKANDINA-

woordigde skrywers wil uitbrei tot 'n al-

WIE. Versamei en vertaal deur C- G.

gemene oorsig oor die kortverhaal in die

S. D E VILLIERS. (Serie: „Die Kort-

drie betrokke lande.

DIE

KORTVERHAAL I N

verhaal", II.)

J. H. de Bussy, Preto-

Vertaling is moeilik!

Om "n goeie ver-

taling te maak van literêre werke is be-

ria, 1931.
Hierdie werk is die twede deel van „Die

sonder moeilik!

'n Kleine

nuanse v a n

Kortverhaal" onder redaksie van M. L. du

woord of wending, van ritme of kwaliteit

Toit.

van klanke, kan so ontsaglik veel beteken!

Die versamelaar en vertaler is die

bekende vertaler van „Rosmersholm", ons

Daarby lewer die vertaling van 'n versame-

Afrikaanse kenner van moderne Skandi-

ling kort stukke soos hierdie nog sy eien-

Die werk is

aardige moeilikhede op, deur die groot ver-

dan ook 'n welkome aanvulling- van die

skeidenheid van onderwerpe w a t behandel

„Skandinawiese Vertellinge" van Bouman

word, en deurdat die materiële en g e e s t e s -

nawiese tale en literatuur.

inhoud dikwels enigsins vreemd is vir die

en De Villiers.
Die versamelaar verontskuldig

hom

in

Afrikaanse leser.

die inleiding dat hy geen Yslandse verhale

Prof. De Villiers het hom dan ook nie al-

ingesluit het nie, daar hy hierdie taal nie

tyd onberispelik g e k w y t van die moeilike

magtig is nie.

vertaaltaak wat hy hom gestel het nie. Die

Finse verhale, w a t om die-

selfde rede nie opgeneem is nie, sou nie-

bundel open al met 'n lelike sin:

mand natuurlik met billikheid in hierdie

man van wie hier gaan vertel word, w a s
die invloedrykste in die gemeente."

versameling kon verlang nie.

„Die

Dik-

Oor die manier waarop hy sy taak op-

wels is die keus van woord of uitdrukking

gevat het, sê hy verder: „Maar selfs wan-

nie fyn, nie raak genoeg nie, soms selfs

neer hy (die versamelaar) hom tot Deense,

hinderlik, soos in „Hy sê geen woord nie,

Sweedse

alhoewel

en Noorweegse

kortverhale

be-

hy g r a a g 'n handel wil maak"

perk, is dit t o g onmoontlik om 'n verteen-

(bis. 4 6 ) ;

woordigende versameling te gee en hy het

(bis. 6 5 ) ; „dit kom te voorskyn in elke

„die rosebloesende Provence"

dit dus raadsaam g e a g om 'n paar meester-

rustig wisselende uitdrukking" (bis. 9 0 ) ;

stukke uit elk van die drie literature te

,,'n uitvaardiging"

vertaal om vir die leser as inleiding tot

Aantaal onnoukeurighede, soos die gebruik

(bis. 1 1 0 ) ; ens-

'n

die Skandinawiese

dien-"

van „meer"' eenmaal en tweemaal „see"

Dit w a s , m.i., 'n verstandige besluit. Daar-

op bis. 55, en hinderlike interpunksie hier

deur w a s dit moontlik om die versameling

en daar, laat ons ook voel dat hier nog 'n

alleen geskikte stukke van die allerbeste

grondige hersiening, sonder die teks van

gehalte te laat bevat.

die oorspronklike daarnaas, nodig was.

kortverhaal

te

Baie lesers sal dit

egter waardeer as hy by 'n volgende uitg a w e die aantekeninge

oor die

verteen-

Hierdie stoornisse is egter betreklike
kleinighede w a t maklik by 'n volgende druk

verbeter kan word, al bly dit jammer dat

moeër helder, geen s k i m p ) van weelde

dit nie by die eerste al gedoen is nie.

En

rige, versadigde geluid nie; louter honge-

daarteenoor staan menige mooi sin,

met

pragtige ritmiese g a n g en fyn w e e r g e g e w e
„gevoelskakering

wat

ons

onwillekeurig

meesleep en in die g e e s van die verhale
laat inleef.

Laat my ook dit m e t 'n paar

staaltjies illustreer:

anders mooi passasie.
rige songepynigde kleure; geen geluid in
die lug nie, geen sens wat deur die g r a s
maai nie, geen wa, w a t krakend die pad
langs kom nie; en die stad aan albei kante:
as 't ware van stilte gebou met al die mid-

„Maar hoe meer die voorraad sak in die
ysterkiste, hoe groter

1

dagswyende

strate,

al die

doofstomme

en vertroubaarder

huise, m e t elke hortjie, elke blinding g e -

slotte en grendels skaf hulle aan en hoe

sluit, gesluit elkeen van hulle; huise w a t

meer skree en basuin hulle voor vreemde

nie kon hoor of sien nie" (blss. 60—61).

skippers en koopmanne die rykdomme van
die stad uit.

Dis vertalinge soos hierdie wat 'n cachet
aan die hele boek gee, en deurdat die werk

„Hulle bestel dus hulle skure en pak-

as geheel beskou byna van dieselfde g e 

solders vol heerlike wyne en systowwe en

halte is, het prof. De Villiers so uitstekend

allerhande duur ware uit die binne- en

daarin geslaag om die uitgekose stukkies

buiteland en rig pragtige winkels in met
verguldsel en geslepe g l a s , dat dit skyn
en flikker in die strate" (blss. 22-23).
„Daar sit 'n moeder by haar kindjie, sy
was so bedroef, so bang dat dit sou dood
gaan.

Skandinawiese literatuur in Afrikaans te
laat leef, ook vir ons w a t nie bekend is
met die moderne Skandinawiese tale nie.
Ek verwelkom hierdie uitgawe dan ook as
'n verryking van die Afrikaanse literatuur.

Dit was so bleek, die ogies het toe-

geval, dit haal so s a g g i e s asem,

soms

egter heel diep, asof dit s u g ; en moeder
kyk dan m e t nog groter verdriet na die

Hoe ryk en roerend is die genot nie, hoe
weelderig die verskeidenheid van genre en
inhoud, in hierdie klein bestek! Tussen die
tot Selma Lagerlöf toe, gly ons byna on

arme sieltjie" (bis. 53).

merkbaar van die geëmosioneerde intellek„Dat dit nou werklik die Provence w a s !
'n Kleierige laeveld met kolle modderige
sand en oneindige vlaktes

van

klipgrys

gruis; sulke bleekbruin

velde

sonder 'n

grashalmpie, bleekbruin

hoogtes,

bleek

bruin heuwels en stofwit paaie, en hier en
daar by die wit huise groepe swart bome,
volkome swart bossies en bome.

tualisme van Jonas Lie met die superieure
glimlag,

na die stille

van Knut Hamsun,

en

stemmingsverhaal
vandaar

na

die

miniatuurtjies van Hamsun en Strindberg,
om eers aan die end, wanneer die boek
noodgedwonge

opsy

gele

moet word, te

besef hoe groot die verskeidenheid

van

Oor dit

alles 'n witterige, van lig sidderende lug,
wat alles nog bleker maak, nog dorrer en

!) Vir m y 'n ongelukkige woord in 'n
treffende psigiese sketse van Björnson af

Maar waarom meer

geestelike voedsel was wat ons hier ver-

hieroor uitwei?

Elke leser wat vatbaar

slind het.

is

vir

literêre

W a t 'n rykdom van eersterangstof het

skoonheid sal nie alleen voorbygaande ge-

die student van styl en metode ook nie hier

not beleef nie, maar ook blywende g e e s t e s -

tot s y beskikking nie!

verryking deelagtig word deur die lees van

ding

met

treffende

Die sober uitbeelrangskikking

van

sulke sketse soos ,,'n Hoenderkop" en „Dia

Björnson; die liefdevolle verwyl by détails

Storie van 'n Moeder" — om maar twee

van Jonas Lie; die breër-opgesette skilde-

te noem uit 'n versameling waarvan elke

ring van Jacobsen; 'die sorgvuldig voor-

stuk sy eie bekoring het.

bereide, maar tog verrassende klimaks by

Die bundeltjie beveel ek ten sterkste aan

die meeste, dog soms met die suggestie

by almal w a t Afrikaans lees; prof.

daarvan al w a t vroeër, soos in „Verwelkte

Villiers verdien ons warme dank daarvoor

De

Blare" van Kielland; maar dan ook weer 'n

dat

s t y g i n g w a t nie sterker is as die uitspoel

stukkies lewendig oorgeplant het in ons-

op 'n breë strand van 'n trae brander by

Afrikaanse tuin.

hy hierdie Skandinawiese

kalme see nie, soos in die eerste skets van
Knut Hamsun, die stuk van Pontoppidan
en die miniatuurtjies van Strindberg.

meestér-

J. J. LE ROUX.
Johannesburg,
November 1931.
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NATURE STUDY
DRAWING
EXERCISE BOOK
"ft

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".

Helpmekaar

Kollege.

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

M.
JVL.

A
t \ .
ED.

Geskiedenis
Filosofie
Opvoedkunde

Ander kursusse en inligtings op aanvraag.
GEBRUIK H I E R D I E KOEPON.
Aan die Algemene Bestuurder, Helpmekaar Kollege,
Posbus 3512, J O H A N N E S B U R G .
Stuur m y asseblief, sonder enige verpligtinge van m y 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 Wetseksamsns, 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
Adres

(in drukletters)

B u s i n e s s

M e n

I N S I S T on your
L E T T E R H E A D S

C R EQU ENTLY
* a letter I s your only
means of contact with your
customer. This letter will
convey the best impres
sion if printed on a paper
of character.

being Printed on

SAWSTON

BOND

O B T A I N A B L E
ALL

H E N you see
your old estab
lished business
rapidly dwindling away
and that of your rival
increasing correspond
ingly, watch your suc
cessful competitor and
you will find that he is
getting his Printing
done at the

W

MINERVA.

PHONE 1976.

P.O.BOX

F R O M

P R I N T E R S

^rtistio

printers

A FEW SPECIALITIES:
Catalogues
Folders
Pamphlets
Price Lists
Magazines
Booklets
Letterheads
Invoices
Statements
Envelopes
Memorandums
B u s i n e s s Cards
Etc., E t c .

1058

MINERVAPRINTING WORKS L
269,

van der Walt

Street,

PRETORIA.

Een Schoon
ILLUSTREER U

ADVERTENSIES
en

KATALOGUS
met

BLOKKE

(i E M A A K

Voou

Posbus

I

6614

DEUK

^J^^i/

33-1817

P R O C E S S ENGT&VING CQ

i
i

H/v.

Harrison en Anderson Straat.
JOHANNESBURG.

Najaarsboek.

Hendrika Kuyper-Van Oordt

i

Het Zonnetje
in het Paradijs
Ing. f.2.90.

Geb. f.3.90.

„Wanneer we dit verhaal gelezen
nebben is het verwonderlijk hoe
scherp de personen ons voor den
g e e s t staan en hieruit blijkt het
groote talent van de schrijfster. Haar
roman heeft groote psychologische
waarde, want haar karakters zijn ab
soluut doorvoeld. Het is een van de
mooiste boeken, die in den laatsten
tijd verschenen zijn."'
(Nieuw Leven.)
Bestel bij uw

boekverkooper.

U.M. Holland - Amsterdam.

!
Aan die Lesers van „Die Nuwe Brandwag" word kennis gegee,
I dat ons nog in voorraad het:

2 eksemplare van deel I (1929),
in band, wat ons kan lewer teen £1.1.0 per stuk;

'n klein voorraad van deel II (1930),
ongebind 10/6 en gebind 17/6 per deel posvry;

enkele eksemplare van deel III (1931),
in band per deel 17/6 posvry.

Losse bande met inhoudsopgawe,
teen 3 / 3 posvry.
Verkrybaar by die Uitgewers

Bus 460.

J. H. DE BUSSY.

Pretoria.

Binnekort sal by ons firma verskyn :

VAKWOORDEBOEK
SCIENTIFIC AND TECHNICAL
DICTIONARY.
Deur
Dr. D. F. DU TOIT MALHERBE,
Professor in Chemie aan die Universiteit van Pretoria;
Lid van die Nederlandsche Chemische Vereeniging, van
die S.A. Vereniging vir die Bevordering van die Weten
skap, van die S.A. Akademie vir Taal, Lettere en Kuns,
ens.

Met die medewerking van 25 Vakgeleerdes.

Hierdie belangrike boek sal 'n omvang kry van
omtrent 600 paginas — Gedruk oor 2 kolomme.
GROOTTE 10 X 7 DUIM.
Is ook verkrybaar in twee afsonderlike dele.

Deel I—ENGLISH—AFRIKAANS.
Deel II—AFRIKAANS—ENGLISH.
STERK GEBIND IN BUCKRAM.
Vra vir uitgebreide Prospektus.

Bestel by u boekverkoper of by die Uitgewers :

FIRMA J . H . DE

B U S S Y

Posbus 460 — Pretoria.

By die Firma
J. H. DE BUSSY, Bus 460, PRETORIA,
het nou verskyn:

Lus en Lewe
Liedere vir Studente,

Oud-Studente
DEUR

en ander vrotike mense

'n Ga Dokter en 'n Jong Digter
(GUTSCHE EN EITEMAL).
Hierdie bundel bevat 31 liedere op musiek, waarvan 24 nuwes, oor
spronkelikes en op inheemse toestande toegepastes.
„HIERDIE LIEDJIES IS IN DIE LUG VAN SUID-AFRIKA
ONTVANGE EN GEBORE."

Prys 2/6. Posvry 2/9.
BESTEL
IN
'n
'n

DIT BY U BOEKVERKOPER OP BY DIE UITGEWERS.
DIE PIERS, om so gou as moontlik te verskyn:
Bundel met 50 Liedere bestera vir die Hoërskole en
Bundel met 65 Liedere bestem vir die Laerskole.

By die Firma
J. H. DE BUSSY, Bus 460, PRETORIA,
het nou verskyn:

Elementaire Chemie
DEUR

D. F. DU TOIT

en

Professor in Fisiese Chemie aam
die Universiteit Stellenboacfa.
DERDE

C. D. VAN DER MERWE
j

Professor in Anorganiese Chemie

I a a n die Universiteit Stellenbosch.
UITGAWE.

Prys 8 / 6 . Posvry 0/3.
VERKRYBAAR

BY DIE BOEKHANDEL.
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U i t g e w e r s : J . H. D E BUSSY,
Bus 460, P r e t o r i a .

Redaksle : Prof. D r . G. D e k k e r e n Prof. Dr. H. G. V i l j o e n .
Hoofkunsmedewerker ! J . H. P i e r n e e f .
Alle bydrnes a a n die Redaksie.
Alle boeke v i r .resensie, heslgheidsbriewe, intekengelde, advertensies, ens., a a n
•J. H. de Bussy, Bus 460, Pretorin.
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UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS, GRONINGEN, DEN HAAG

WOORDENBOEKEN 4 H P NIEUWE TALEN.
Elk Deel afzonderlijk verkrygbaar. — Bij den Boekhandel in Voorraad.
M. J. Koenen—Dr. J. Endepols :

I. van Gelderen:

NEDERLANDSCH

DUITSCH

Zestiende Druk.
In één deel
fl.5.60
K. R. Gallas en C R. C. Herekenrath:

FRANSCH
Elk deel afzonderlijk
fU.75
Twee delen, in twee banden, fl.7.50
Dit Fransche Woordenboek g e e f t bij
ieder woord de uitspraak phonetisch aan.

Zesde Druk.
Elk deel afzonderlijk
fl.3.75
Twee delen, in twee banden, f1.7.50
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Bruggencate—A. Broers :

ENGELSCH
Elfde Druk.
Elk deel afzonderlijk
fl.3.75
Twee delen, in twee banden, fL7.50

Prijs der 4 Woordenboeken Nieuwe Talen, per stel besteld f 1.27.
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„ DIE KORTVERHAAL"

\

Ons maak die Lesers van „Die Nuwe Brandwag" w a t nog nie ingeteken het op ons Kortverhaal-serie opmerksaam, dat die gehele serie v a n
12 boeke m e t kortverhale, oorgesit uit Europese, Oosterse en Bantoe-tale
by intekening s l e g s £1.19-0 kos, en elke deel afsonderlik 3/6. Reeds het
verskyn:
1. Moderne Hollandse Kortverhale, deur prof. dr- F. E . J. Malherbe.
2. Die Kortverhaal in Skandinawië, deur prof. dr. C. G. S. de Villiers.
3. Nuwe Afrikaanse Kortverhale, deur Sangiro, Jochem van Bruggen
en Leon Maré.
4. Die jongste Afrikaanse Kortverhale, versamei deur dr. M. S. B.
Kritzinger.
In die Pers: Engelse Kortverhale, deur prof. J. P. R. Wallis.
Dan
volg Kortverhale uit Frans, Bantoe, Duits, Vlaams, Russies of Amerikaans,
Oosterse Tale en Latyn en Grieks.
Hierdie serie behoort in elke Afrikaanse huiskamer 'n plaas t e hêDit word uitgegee m e t die doel om ons Afrikaanse families te laat geniet
v a n die beste lektuur uit die verskillende lande in ons mooi Afrikaans
oorgesit.
Teken in by die firma J. H. de Bussy, bus 460 Pretoria, of by U
boekhandelaar.
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FHKDKKIK VAN BEDEN.

Die

Nuwe

Brandwag

Tydskrif vir K u n s en

Lettere.

FREDERIK VAN E E D E N .
3 Mei 1860—16 Junie 1932.

Uitgeblus is hierdie lewe so ryk en so vrugbaar,
na die felle brand van twee-en-sewentig jare.
Frederik van Eeden het heengegaan:
Daar waar het gaan der dagen niet meer be
merkt wordt, waar de eeuwen rondom staan als
kaarsevlammen om 't altaar.
Hy was 'n groot idealis wat sy hele lewe ruste
loos gesoek het na waarheid en reg, na die Lig. Sy
diep-menslike ontroering by hierdie soeke het hy
verwoord in skone kuns. Kuns was vir hom meer as
die uitlewing van individualistiese skoonheidsdrang,
dit het vir hom 'n hoë maatskaplike roeping gehad,
dit moes vir hom gebore wees uit, gedra word deur
die soeke na religieuse, etiese, sosiale waardes. Van
Eeden se kuns word gedra deur hierdie idealisme.
As idealis en as kunstenaar het hy 'n veel-omstrede figuur geword. Eers die nageslagte sal, as
die hartstogte bedaar het, kan skeiding maak tussen
die verganklike en die ewige in sy kuns.
Van Eeden het ver buite die grense van sy klein
land invloed uitgeoefen. Ook ons bedryf rou oor die
dood van die kunstenaar van die stamverwante volk,
wat ons soveel skoonheid gebring het. Ons gedenk
met weemoedige piëteit aan die ridderlike voorvegter van die reg van die twee klein Republieke in die
stryd teen die magtige vreemde oorheerser.

GORNELIS JACOB LANGENHOVEN.
12 Augustus 1 8 7 3 — 15 Julie 1932.

Jou gees leef, tot
'n Spoorslag

vir die

in verre

dae

nageslag.

Visser.

Langenhoven is h e e n g e g a a n . Hy het „ d a a r d i e
laaste skuld betaal", Suid-Afrika se geliefde volkskrywer, die idealis met sy nobele besef van sy
roeping teenoor die minder b e v o o r r e g t e s van sy volk
w a t verstoke w a s van geestelike voedsel, die didaktikus met sy pittige spreuke vol gekristalliseerde
volkswysheid, sy sprankelende vernuf en geestigheid,
sy groot liefde vir die eie taal w a t hy so deurvoel en
so suiwer gebruik het, en vir die volkskarakter w a t
hy so goed geken het, sy jaloerse bestryding van alle
vreemde invloede w a t die suiwerheid daarvan kan
a a n t a s , sy geniale satire op onvrugbare geleerdheid
en pedanterie, die lirikus met sy teer-romantiese w e e moedsmymeringe, sy momente waarin liefde of ver
ontwaardiging hom tot 'n groot p r o s a k u n s t e n a a r g e maak het —• en agter al die individualistiese grillighede, die gemoedelike spot en skerp satire, agter die
besielde erns, staan Langenhoven die humoris, met sy
besef van die betreklike van al die dinge, die menslike
van al ons s w a k h e d e en gebreke, wat sy v e r g e w e n d e
glimlag d a a r o o r laat gaan.
Ons voel weemoedig, maar ons treur nie, w a n t
ons gedenk d a n k b a a r aan die erfenis wat hy ons na
laat in sy kuns en in 'n Jong-Suid-Afrika tot wie se
b e w u s w o o r d i n g en opvoeding hy soveel b y g e d r a het.

Otto Kling.
IS nou ongeveer 'n j a a r dat Otto Kling in Suid-Afrika lewe en werk.
Hy is in 1883 in München g e b o r e — d u s juis in die tyd van die o p k o m s
*—
van die Duitse impressionisme, 'n gelukkige omstandigheid, w a n t hy is
self 'n meester van die kleur en het nou d i e v o o r r e g g e h a d dat sy leerjare geval
het in 'n tyd toe die a a n d a g van die k u n s t e n a a r s gespits w a s op die subtielste
lig- en kleureffekte. M a a r ook die feit dat Kling in München gebore is, w a s
'n gelukkige omstandigheid. Terwyl v a n d a g die roem van die Beierse hoofstad as 'n metropool van Duitse kuns verbleek n a a s die van Berlyn en Dresden,
het dit destyds as 'n ster aan die hemel van die Duitse Impressionisme geskyn.
Name soos die van Wilhelm von Diez, H a b e r m a n n , Heinrich von Zügel, en
die van die landskapskilders Knirr, Exter, Buttersack getuig d a a r v a n .
Dit
w a s toe die dae van die ,,alte Secession", w a a r v a n eers later L i e b e n n a n n ,
Corinth en Slevogt die bestuur sou oorneem.
As landskapskilder het Kling onder Exter, Knirr en Buttersack gewerk.
En al gou het hy tentoonstellings gehou in die „alte Secession" en in die
„Kunsverein" van München.
Later hou hy tentoonstellings in N ü r n b e r g en
by die bekende k u n s h a n d e l a a r s Haufstangl, Littauer en Brackel.
Dan onderbreek die wereldoorlog sy werk. Kling het die oorlog meeg e m a a k van die begin tot die einde. M a a r hierdie jare het geen sterk invloed
op sy kuns gehad' nie. Ook die revolusionêre ontwikkeling in die skilderkuns
dadelik na die oorlog — vir die meeste van ons is dit slegs n a m e ; Maggie
Laubser en Irma Stern behoort al weer tot 'n latere periode — kon hom nie
van sy eie koers aflok nie. Dit beteken nie dat Kling soos 'n epigoon a n g s vallig aan die tradisies van sy leermeesters vasgehou het nie. Hy het wel
probeer hom in te lewe in die kubisme, expressionisme en w a t dies meer sy.
Maar die opsetlike, „ d a s Marktschreierische", van hierdie b e w e g i n g s het
hom afgestoot.
Die egte, die wesenlike d a a r v a n het egter organies in sy
skilderstyl o o r g e g a a n . Hy het expressionis g e w o r d sonder dat hy reeds heeltemal met homself tot klaarheid d a a r o o r gekom het. Opmerklik is dat dit nie
moontlik is om een b e p a a l d e skildery van hom aan te wys w a t 'n keerpunt
in sy ontwikkelingsgang aandui nie. Inteendeel, altwee die kunsrigtinge vind
ons v a n d a g nog n a a s m e k a a r in sy werk. Sy blommestillewe (vergelyk die
reproduksie) herinner aan die beste werke van die F r a n s e impressionisme.
In oorweldigende oorvloed is die indrukke van die menigvuldige vorme en

kleure in alle besonderhede vasgehou. Ook enkele van sy vroeëre landskappe
is in hierdie gees geskilder (vergelyk toneel in Duitsland). Aan die ander
kant streef Kling in sy Afrikaanse landskappe al lank nie meer daarna om 'n
vlugtige indruk vas te hou nie. Hulle is poginge om 'n sterk weergawe te
gee van die essensiële van die landskap in lyn en kleur. Alle bykomstige,
toevallige elemente is weggelaat, en die tipiese landskap is met sekere hand
uitgewerk.
Vanaf sy koms in Suid-Afrika het Kling hom veral in die laeveldse
landskap verdiep. Sy eerste twee reise was na die Lydenburgse. Trikop,
Olifantsrivier, die Mafefe-lokasie aan die Gemenerivier, Buffelsvlei, Olifantshoek, Marone, dit is 'n aantal plekke waar hy geskilder het. 'n Mens merk
in sy skiiderye veral die diepte van die landskap op wat so tipies is van SuidAfrika. (Vergelyk toneel in Noord-Transvaal I). Tipies is ook sy doringbome en sy aloëes. (Vergelyk toneel in Noord-Transvaal II), veral die vuurkrag van die kleur van die aloëe-blom.
Daar is kunstenaars wat meer expressionisties in die vorm, ander wat
egter meer expressionisties in die kleur is. Kling is seker in die eerste plek
'n expressionis van die kleur. Onvergelyklik is die roesbruin van sy berge,
die vaal-geel van sy vlakte, die ligte wynrooi van sy akkers. Op bewonderenswaardige wyse slaag hy daarin om die kleurnuanse van verskillende bome en
bosse te tref, en hy tower tere ligweerkaatsinge op die hange van die berge.
(Vergelyk toneel in Noord-Transvaal II).
Daarby val nog 'n ander verskynsel op. Ek het al daarop gewys dat
impressionistiese en expressionistiese neiginge naas mekaar voorkom in Kling
se werk. So kom twee ander trekke, wat egter meer temperamentele verskynsele is, naas mekaar voor. Daar is 'n opgeruimde en 'n sombere Kling.
Die meeste van sy Afrikaanse skiiderye skyn 'n somber stemming te vertolk.
Daar lê oor sy landskappe 'n swaarmoedigheid wat slegs hier en daar effens
opgevrolik word deur die blyheid van 'n pragtige aloëe, van 'n bonte akker,
van die wonder-rooi van 'n stuk grond, van 'n kaktus-blom of deur die figure
van 'n paar Kaffers of hoenders wat met 'n sterke sin vir humor geteken is.
Slegs in 'n paar werke is swaarmoedigheid en lewensblyheid in ewewig (vergelyk toneel in Noord-Transvaal III). Sy skiiderye kan egter ook van 'n
opbruisende lewensvreugde wees. Dit toon sy Duitse lentelandskap (vergelyk
toneel in Duitsland) waar hy onwillekeurig gebruik gemaak het van Segantini
se mosaïek-tegniek om die ongebroke ligkrag van ongemengde kleure te bereik.
Ook is die meeste van sy blommestillewens uiting van sy lewensvreugde.
Kling is op die oomblik weer op 'n reis na die Laeveld. Mag hy ons
binnekort met 'n mooi tentoonstelling verras.
P. SKAWRAN.

„Op Die Water/
ERLEDE jaar het ek 'n klein buiteverblyf gehuur aan die oewers van
die Seine 'n paar myl buite Parys, en ek het altyd saans daar gaan
slaap. Na verloop van 'n paar dae het ek kennis gemaak met een
van my bure, 'n man van tussen dertig en veertig jaar en seker die eienaardigste mens wat ek ooit gesien het. Hy was 'n ou roeier, 'n verwoede roeier,
altyd by die water, altyd op die water, altyd in die water. Hy moet seker
op 'n boot gebore wees en hy sal sonder twyfel op sy laaste roeitog sterf.
Een aand toe ons aan die oewers van die Seine wandel, vra ek hom
om my 'n paar anekdotes uit sy lewe op die water te vertel. En kyk, dadelik
het die goeie man besield geraak, heeltemal 'n ander mens geword, welsprekend, amper 'n digter. Hy het in sy siel een groot, een verterende, onweerstaanbare hartstog gehad: die rivier.
„A", sê hy, „hoeveel herinneringe het ek aan togte op hierdie rivier
wat jy daar vlak by ons verby sien stroom! Julle ander mense, julle bewoners
van die strate, weet nie wat die rivier is nie. Maar luister as 'n visser die
woord uitspreek. Vir hom is dit die geheimsinnige, die diepsinnige, die
onbekende ding, die land van lugspiegelinge en sinsbegogelinge, waar 'n mens
snags dinge sien wat nie bestaan nie, waar 'n mens geluide hoor wat jy nie
ken nie, waar 'n mens bewe sonder om te weet hoekom, asof jy oor 'n kerkhof
gaan: en dit is in waarheid die mees rampsalige kerkhof, waar 'n mens geen
grafsteen het nie. Die aarde is beperk vir die visser, en in die skaduwee, as
daar nie maan is nie, is die rivier onmeetlik. 'n Seeman ondervind nie dieselfde
gevoel teenoor die see nie. Die see is dikwels wreed en boosaardig, dis waar,
maar hy skreeu, hy huil, hy is opreg, die groot see: terwyl die rivier swygend
en verraderlik is. Hy bulder nie, hy vloei altyd geluidloos voort, en dié
ewigdurende beweging van die stromende water is vir my meer skrikaanjagend
as die hoë golwe van die Oseaan.
Dromers beweer dat die see in sy boesem ontsaglike blouagtige lande
verberg waar die drenkelinge tussen die groot visse rondrol temidde van
vreemde bosse en in grotte van kristal. Die rivier het slegs donker dieptes
waar 'n mens tot ontbinding kom in die modder. Tog is hy mooi as hy skitter
onder die opkomende son en as hy soetjies klots tussen sy met ruisende riete
bedekte oewers.
Waarlik, ek glo dat die geskiedenisse wat die tingerige riete fluister
met hulle sagte stemmetjies, nog somberder is as die lugubere dramas wat
deur die gehuil van die golwe vertolk word.

V

Maar terwyl jy my 'n paar van my herinneringe vra, gaan ek jou 'n
eienaardige ondervinding vertel wat ek hier 'n tiental jare gelede beleef het.
Ek het soos nou in die huis van ou Mevrou Lafon gewoon, en een van
my beste vriende, Louis Bernet, wat nou die roeisport met sy ydele genoegens
en sy vrye lewe vaarwel gesê het om lid te word van die Raad van Staat, het
hom in die dorpie C . . . gevestig, twee myl laer af. Ons het daagliks die
aandete saam gebruik, partykeer by hom, partykeer by by.
Een aand kom ek heeltemal alleen en taamlik vermoeid terug en beweeg
my groot boot, 'n „océan" van twaalf voet wat ek altyd snags gebruik het,
met moeite voort. Naby die klompie riete daar anderkant, omtrent tweehonderd meter voor die spoorwegbrug, hou ek toe 'n oomblikkie stil om asem
te skep. Die weer was skitterend; die maan skyn helder, die rivier blink,
die lug was stil en sag. Dié rus was vir my te verleidelik. Ek dink by
myself dat 'n pyp in daardie omgewing heerlik sou smaak. Die daad volg
die gedagte; ek gryp my anker en gooi dit in die rivier.
Die boot gaan saam met die stroom sover as die ketting dit toelaat
en lê toe stil. Ek gaan agterin sit op my skaapvel so gemaklik as ek kan.
'n Mens hoor niks nie, niks: net so nou en dan verbeel ek my dat ek 'n ligte,
amper onmerkbare kabbeling van die water teen die wal hoor, en ek merk
klompies hoer Hete op wat verbasingwekkende gestaltes aanneem en kort
rukkies skyn te beweeg.
Die rivier is volmaak rustig, maar ek voel my aangegrepe deur die
buitengewone stilte wat my omring. Al die diere, die paddas, daardie nagtelike
sangers van die vleie, swyg. Skielik kwaak aan my regterkant, by my, 'n
padda. Ek gril—die dier swyg; verder hoor ek niks nie, en ek besluit om
'n bietjie te bly rook vir afleiding. En tog, hoewel ek bekend gestaan het
as 'n strawwe pyproker, ek kon nie. Na die tweede trek word ek naar, en ek
hou op. Ek begin neurie; die klank van my stem klink vir my aaklig. Ek
gaan lê nou op die boom van die boot en kyk na die lug. 'n Rukkie bly ek
rustig, maar gou-gou laat die ligte beweginge van die boot my onrustig voel.
Dit voel vir my of die boot so geweldig swaai dat dit beurtelings die twee
oewers van die rivier raak. Toe is dit vir my of 'n wese of 'n onsigbare
mag die boot stadig na die bodem van die water trek en dit dan weer oplig,
om dit weer te Iaat val. Ek word heen en weer geslinger soos in 'n storm;
ek hoor geluide om my heen; met 'n sprong is ek op my bene: die water
skitter. Alles is rustig.
Ek begryp toe dat my senuwees 'n bietjie van streek is, en ek besluit
om weg te gaan. Ek trek aan die ketting; die boot begin beweeg, toe voel
ek weerstand, ek trek sterker, die anker kom nie: dit het vasgehaak aan iets
onder in die water, en ek kan dit nie optrek nie. Ek begin weer trek, maar

tevergeefs. N o u laat ek my boot met behulp van my roeispane draai en gaan
s t r o o m o p w a a r t s om die posisie van die anker te verander. Dis tevergeefs,
dit bly n o g steeds vassit; ek word woedend en begin w o e s aan die ketting te
ruk. Niks b e w e e g nie. O n t m o e d i g g a a n ek sit en begin oor my posisie
n a d i n k . Ek kon nie droom om d a a r d i e ketting te breek of om dit los te m a a k
van die boot nie, w a n t dit w a s baie sterk en voor vasgeklink in 'n stuk h o u t
w a t dikker w a s as my a r m . M a a r o m d a t die weer baie mooi bly, meen ek
dat dit seker nie lank sal duur nie voor een of ander visser verbykom en my
hulp verleen nie. My teenspoed het my gekalmeer; ek g a a n sit, en ek kan
eindelik my pyp rook. Ek het 'n bottel rum by my gehad, w a a r v a n ek nou
twee of drie glasies drink. My toestand het my laat lag. Dit w a s baie w a r m ,
sodat ek desnoods sonder groot ongerief die n a g onder die blote hemel kon
deurbring.
Skielik weerklink 'n ligte klop teen die planke van die boot. Ek w i p
van die skrik, en die koue a n g s w e e t breek uit oor my hele lyf. Die geluid
w a s seker v e r o o r s a a k deur 'n stukkie hout w a t deur die stroom meegevoer
is, m a a r dit w a s genoeg, en ek het o p n u u t 'n eienaardige s e n u w e e a g t i g e
opwinding my voel b a a s r a a k .
Ek g r y p die ketting en s p a n my in tot 'n
wanhopige p o g i n g . Die anker bly vas. Uitgeput g a a n sit ek.
Intussen het 'n baie digte wit newel s t a d i g oor die w a t e r kom kruip,
sodat ek, as ek regop staan, niks meer sien van die rivier of van my voete of
van my boot nie; ek sien slegs die punte van die riete, dan verder die veld,
heeltemal bleek van die m a a n l i g met groot s w a r t vlekke w a t opstyg n a die
hemel en gevorm w o r d deur die klompies Italiaanse populiere. Ek w a s a s
't w a r e tot aan my middel toegedraai in 'n linne laken van 'n eienaardige
blankheid, en het grillige fantasieë begin kry. Ek verbeel my dat iets probeer
om in my boot te klim, w a t ek nie meer kan onderskei nie, en dat die rivier,
w a t deur die ondeurskynende newel bedek w o r d , vol moet wees van vreemde
wesens w a t om my heen swem. Ek voel onbeskryflik naar, my slape wil b a r s ,
en my hart klop so dat ek amper stik. Ek verloor my kop en wil my red
deur w e g te s w e m ; m a a r dadelik laat die g e d a g t e my ril van ontsetting. Ek
sien myself, verlore, op die onsekere a f g a a n d e in d a a r d i e dik newel, terwyl
ek spartel in die middel van die g r a s en die riete w a t ek nie sou kan vermy
nic, hygende van a n g s terwyl ek die oewer nie sien nie en my boot nie terug
kan vind nie, en ek verbeel my dat ek my aan my bene voel aftrek n a die
diepste diepte van d a a r d i e s w a r t w a t e r .
En i n d e r d a a d , aangesien ek ten minste vyfhonderd meter stroömop sou
moet geswem het voor ek 'n plek sou gevind het w a t vry w a s van g r a s en
riet en w a a r ek die wal kon uitgeklim het, sou ek nege kanse uit tien geloop
het om my koers nie te vind in die-newel nie en te verdrink, hoe goed ëkook kon swem.

Ek het probeer om kalm na te dink. Ek het in my die vaste wil gevoel
om nie bang te wees nie, maar daar was in my iets anders as my wil, en
daardie iets anders was bang. Ek het myself afgevra wat daar was om bang
voor te wees; my dapper ek het my lafhartige ek gespot; nooit het ek so goed
as daardie dag die teenstelling besef nie tussen die twee wesens wat in ons
is, waarvan die een wil, die ander weerstand bied, en waarvan elkeen beurtelings die oorhand behaal.
Die dwase en onverklaarbare vrees het steeds toegeneem en ontsetting
geword. Ek het onbeweeglik gebly, my oë oop, die ore gespanne en in
afwagting van iets. Van wat? Dit het ek glad nie geweet nie, maar dit
moes iets vreesliks wees. Ek glo dat as 'n vis uit die water sou gespring
het, soos so dikwels gebeur, dit genoeg sou gewees het om my verstyf,
bewusteloos te laat neerslaan.
Intussen het ek deur 'n geweldige kragsinspanning daarin geslaag om
weer beheer oor myself te kry. Ek vat weer my bottel rum en drink groot
slukke daaruit. Toe kry ek 'n idee en begin agtereenvolgens na die vier
windstreke uit alle mag te roep. Toe my keel absoluut verlam was, luister
ek. — 'n Hond blaf, baie ver.
Ek drink weer en gaan 'lê languit op die boom van die boot. So bly
ek miskien een uur, miskien twee, sonder om te slaap, my oë oop, met angsvisioene om my heen. Ek durf nie opstaan nie, en tog snak ek daarna; ek
stel dit uit van minuut tot minuut.
Ek sê vir myself: „Kom, opstaan!" en
ek is bang om te roer. 'Eindelik rig ek my op met oneindige versigtigheid,
asof my lewe afgehang het van die geringste geraas wat ek sou maak, en ek
kyk oor die rand.
Ek is verblind deur die wonderbaarlikste, die mees verbasingwekkende
skouspel wat 'n mens ooit kan sien. Dit was een van die sinsbegogelinge
van die feëryk, een van die gesigte waarvan reisigers vertel wat uit verre
lande kom en na wie ons luister sonder om hulle te glo. Die newel wat twee
uur vroeër oor die water gedryf het, het hom langsamerhand teruggetrek en
op die oewers saamgepak. Dit het die rivier heeltemal oop gelaat en op elke
oewer 'n ononderbroke heuwel gevorm ses of sewe meter hoog, wat in die
maanlig met die heerlike skittering van sneeu geblink het. So was daar net
daardie van vuur sprankelende rivier te sien tussen die twee wit bergreekse;
en daar bo, bo my hoof, het vol en breed 'n groot glansende maan gepryk in
'n blouagtige, melkagtige hemel.
Al die waterdiere was wakker; die paddas kwaak woes, terwyl ek van
tyd tot tyd, dan regs dan links die kort, eentonige en droefgeestige klank hoor
wat die koperstem van die brulpaddas na die sterre gooi. Vreemde verskynsel: ek was nie meer bang nie. Ek was in die middel van so'n buiten-

gewone landskap, dat die mees eienaardige dinge my nie meer sou kan
verbaas het nie.
Hoe lank dit geduur het, weet ek nie, want ek het geëindig met in te
sluimer. Toe ek my oë weer oopmaak, was die maan ondergegaan, die lug
bedek met wolke. Die water het somber geklots, die wind het gewaai, dit
was koud en pikdonker.
Ek drink die rum.wat ek nog oor het, en luister toe klappertandend na
die geritsel van die riete en die onheilspellende geruis van die rivier. Ek
probeer om te sien, maar ek kan nie my boot onderskei nie—selfs nie my
hande as ek hulle voor my oë hou nie.
Langsamerhand word die duisternis egter minder dig. Skielik verbeel
ek my dat ek 'n skaduwee vlak verby my sien skuiwe; ek skreeu, 'n stem
antwoord. Dis 'n visser. Ek roep hom, hy kom nader, en ek vertel hom van
my ongeluk. Hy laat daarop sy boot ewewydig aan myne lê, en altwee trek
ons aan die ketting. Die anker verroer nie. Die dag kom, somber, grys,
reënerig, koud, een van die dae wat jou droefheid en ongelukke bring. Ek
sien 'n ander boot, ons skreeu. Die man daarop verenig sy kragte met onse.
Toe, stadig, los die anker. Dit styg, maar stadig, stadig en met 'n swaar
vrag belas. Eindelik sien ons 'n swart massa en hys dit op my boot.
Dit was die lyk van 'n ou vrou met 'n groot klip aan haar nek.
Uit die Frans van Guy de Maupassant, deur L. VAN BERGEN.

In die Karroo.
1. D R O O G T E .
Die hitte sprei sy w a s e m oor die g r o n d
En laat die rantjies sidder in die blou;
D a a r ver h a n g huise, in die lug g e b o u ;
Hier by my in die koelte hyg die hond.
Soos kerse flikker-dans die borne rond
D a a r w a a r die vlakte verder n o g ontvou;
Die diep-gebarste a a r d e is in die rou:
S w a r t wortels bind h a a r oopgevlekte w o n d .
Die besie stuur uit die k a r e e d o r i n g b o s
Eentonig soet sy loflied na die son;
Die s e e r o o g - s p r i n k a a n , in sy rooi g e d o s ,
Sit roerloos op die boonste melkbostak
En s t a a r die sonverblinde wereld in
W a a r wit g e r a a m t e s uitbleik op die vlak.

2. R E E N .
Die hitte broei nog oor die dorre vlak;
M a a r in die verte kom 'n wolkie uit.
Die noordewind begin meteens te fluit,
En g a a n weer lê. 'n S w a r e stilte sak
O p alles neer terwyl die wolke pak
Soos donker d r o m m e : dof kom die geluid
Van donderslae, en die weerlig spuit
Sy vuurstraal uit die digte wolkedak.
Die eerste druppels plof nou l o o d s w a a r neer
Soos koeëls deur ongesiene h a n d g e v u u r ;
Die d o w w e d o n d e r s l a g k r a a k keer op keer,
En met 'n sissing w a t die boer kan hoor,
D a a r w a a r hy a n g s t i g na die uitkoms tuur,
T r e k nou die reëngordyn die vlakte oor.

C O R N E L I S JACOB

LANGENHOVEN.

3. NA D I E R E E N .
Ruik van g e d r e n k t e grond in die K a r r o o !
Uit die deurweekte a a r d e styg 'n geur
So fris soos dié van blomme in hul fleur:
Dit fluister van die g r a s w a t gou hierbo
Sy groen tapyt g a a n sprei oor die K a r r o o .
Geen dorre vlak stel nou die o o g teleur,
W a n t kyk, die w o n d e r w e r k het al gebeur —
So gou dat selfs die boer dit s k a a r s kan g l o :
Die b o e s m a n g r a s staan nou weer in die s a a d ,
En k w a g g a k w e e k rank welig langs die vlei;
Die g a n n a b o s moes lank tevrede bly
Met vaal, m a a r dra nou pronkerig sy groen.
Rumoerig roep die vlakpa-trys sy maat,
W a n t silwer blink die b o e s m a n g r a s se s a a d .

1. D. DU

PLESSIS.

Die Natuur en Ek.
See! •— wit, liggroen, donker w a a r dit swel
en deinsig blou w a a r verste rante boontoe wel
om bleekgeworde mistighede van die Iugruim in te drink.
W i n d e ! ^— fris en sout, w a t uit die wild' rumoerigheid
van golf op golf na boontqe styg,
aan die mensehitte om my heen sig b r a n d ,
wild deur my hare hyg, my lippe soen —
m a a r al die seegcheime my verswyg.
O wilde kryg van golfgeklots en brokke skuim,
O eindeloosheid van vlaktes-see
en peilloos, e w i g - b o , die ruim!
Net groen-blou vlaktes in die son se skyn
en ek hierbo, allenig, klein,
met alles om rny heerlik g r o o t s ,
met alles om my vol en w y d !
En tog
alleen vir my, o nietig mens, die ewigheid!

NA-NEE VAN

BROEKHUIZEN.

Die Bloemionteinse Oorlogsmuseum.
OOS die obelisk van die Nasionale Vrouemonument kort buite Bloemfon
tein as 'n vingerwysing getuig van die Iyding en sterwe van die vrouens
' en kinders tydens die Tweede Vryheidsoorlog, getuig die Oorlogsmuseum
aan die voet van die monument met sy honderde geskiedkundige stukke uit
daardie tydperk van die offers wat die burgers op die altaar gele het, van die
leed wat die vrouens in die kampe verduur het, van die smart en van die pret
wat die krygsgevangenes op die skepe en in die oorsese krygsgevangenekampe
ondervind het — in een woord, van die leed en smart, met die bietjie pret en
lief daartussen, wat die worstelstryd vir die Afrikaner gebaar het. Uit dieselfde
klip gebou as die monument en met sy teëldak van dieselfde donkerswart kleur
as die bronsbeelde en paneelplate van die monument, vorm die museum 'n
harmoniese eenheid met die Vrouemonument.
Op 26 April 1930 is die hoeksteen van die gebou gele deur sen. W. J.
C. Brebner (lid van die Nasionale Vrouemonumentkommissie) en op 30 Sep
tember 1931 is die museum amptelik deur genl. J. B. M. Hertzog geopen.
Sedert oorgegaan is tot die gedagte om die museum te bou, het die kommissie
hom beywer vir die insameling van geskiedkundige stukke, sodat by die
opening reeds 'n aansienlike aantal uitgestal was. Sedert dié tyd duur die
toestroming nog maar altyd stadigaan voort, en aan die begin van die jaar
het uit Holland ook 'n uiters kosbare versameling aangekom. Hierdie voorwerpe, wat tydens en na die Tweede Vryheidsoorlog in Nederland te lande
gekom het, is daar ingesamel deur 'n komitee onder voorsitterskap van mnr.
Dan. J. de Villiers, Buitengewone Gesant en Gevolmagtigde Minister van die
Unie in Holland, en met mnr. Fred. Oudschans Dentz as sekretaris. Die ander
lede van die komitee was dr. W. J. Leyds, prof. dr. J. W. Pont, mnr. P. J. de
Kanter (Voorsitter, Algemeen Nederlandsch Verbond) en mnr. K. F. van den
Berg (Voorsitter, Kommissie Ned.-Z.A. Handel). Voordat die stukke uit
Holland na Suid-Afrika versend is, is in Den Haag 'n welgeslaagde tentoon
stelling daarvan gehou. By dié geleentheid het die besoekers hul name in 'n
boek aangeteken, en hierdie boek met die duisende naamtekeninge is saam
met die versameling aan die museum gestuur.
Van dr. Hintrager in Berlyn is eweneens so pas 'n lys ontvang van
voorwerpe wat hy in Duitsland vir die museum byeengebring het. Gehoop word
dat ook hierdie stukke voor die einde van die jaar aan die versameling in
die,museum toegevoeg sal word.

As monument verewig die museum die nagedagtenis van ons gesneuwelde burgers (vir wie daar nog geen grootse monument opgerig is nie), van
ons afgestorwe moeders en kinders en van daardie stuk geskiedenis van ons
volk op uiters lewendige wyse. Dis inderdaad 'n gedenkteken met 'n siel wat
spreek tot almal wat dit besoek. Elke voorwerp getuig van 'n stukkie interessante en soms droewige geskiedenis. 'n Ou rok, uit sak gemaak en met roubandjies aan, vorm die tema van 'n droewige verhaal: 'n vlugtende moeder
met haar kindertjies swerf in 'n waentjie oor die Vrystaatse vlaktes in 'n poging
om uit die hande van die vyand te bly. 'n Paar dae nadat haar huis afgebrand
is en sy op vlug gegaan het, verneem sy dat haar man op die slagveld gesneuwel het. Sy het net 'n goiingsak tot haar beskikking; daarvan maak sy
'n rokkie en werk daar 'n paar swart bandjies aan om oor haar gesneuwelde
man te rou — 'n sprekende en patetiese toonbeeld van 'n tragiese bedryf in
die drama van 1899—1902.
Verskeie pare velskoentjies wat deur moeders in die konsentrasiekampe
vir hul kindertjies gemaak is, getuig van die bekwaamheid van ons Afrikaanse
moeders. Hoewel hulle hul natuurlik meestal van baie primitiewe gereedskap
moes bedien, is al die skoentjies baie netjies gemaak. Aan een paartjie sit
nog die kampmodder waarin een knapie rondgebaljaar het die dag voor hy
aan die gevreesde masels ten prooi geval het.
Die waentjies, borsspelde, horlosiekettings en tal van verskillende soorte
goedjies wat deur die bannelinge in die krygsgevangenekampe gemaak is, is
'n sprekende voorbeeld van die kunsgevoel en oorspronklikheid wat daar in die
Afrikaner sluimer, maar wat helaas deur eensame opsluiting en afsondering aan
die lig gebring moet word — anders is die Afrikaner blykbaar te veel die
sorgvrye kind van die natuur om hom aan soiets te steur.
Onder die honderde interessante portrette is .daar een van die verhoor
van komdt. Gideon Scheepers op Graaff-Reinet. So duidelik is die portret
dat die kommandant en al die lede van die krygsraad duidelik daarop herken
kan word, eweas die stoel waarop hy in die hof gesit het en wat deur sy
moeder ten geskenke aan die museum gestuur is. Langs hierdie portret hang
nog 'n groep portrette van sy teregstelling — hoe hy in 'n Rooikruiswaentjie
na die plein gebring word waar die doodvonnis oor hom gevel word; hoe
hy tussen vier wagte staan om sy vonnis aan te hoor; hoe hy weer in die
Rooikruiswaentjie van die plein weggevoer word; hoe hy siek lê in die hospitaal van die gevangenis; en, eindelik, hoe hy, vasgebind op 'n stoel, op die
rand van sy graf die doodskoot kry.
Nog 'n unieke portret is dié van komdt. Haasbroek waar hy op die
slagveld dood lê met sy broek- en baadjiesakke omgedop deur persone wat
daarin na buit gesnuffel het.

DIÉ NUWE BRANDWAG.

'n Aantal oorspronklike skiiderye deur Emily Hobhouse van a f g e b r a n d e
kerke, vernielde plase, k o n s e n t r a s i e k a m p - k e r k h o w e , ens., is eweneens van b e s o n d e r e betekenis.
Elkeen van hierdie skilderstukke o p e n b a a r 'n taamlike
mate van kuns en is 'n sprekende w e e r g a w e van die t o e s t a n d e soos dit h a a r
getref het. Agter op elkeen tiet sy eiehandig die geskiedenis d a a r v a n geskryf.
'n P a a r potloodtekeninge van laers, l o o p g r a w e , b u r g e r s in die s k a n s e ,
verskillende tipes van b u r g e r s , ens., deur F r a n s David Oerder (van wie d a a r
o n l a n g s 'n lewensbeskrywing in Die Nuwe Brandwag verskyn het) te velde
g e d o e n , is van die k o s b a a r s t e skatte in die O o r l o g s m u s e u m . Die w y s e w a a r o p
hierdie tekeninge die perspektief van die laers, die b u r g e r s in rustende h o u d i n g
in die s k a n s e en l o o p g r a w e en die verskillende tipes van b u r g e r s weergee, is
skitterend. Geen foto kan ooit die uitgebeelde karaktcrtrekke, die groot laer
van genl. Piet Cronjé, die l o o p g r a w e by Magersfontein, ens., so wcsenlik weergee nie.
Verskeie ou „ B l u e b a c k s " ( £ 1 - , £ 5 - en £ 1 0 - n o t e van die Suid-Afrikaanse
R e p u b l i e k ) , 'n p o n d n o o t gedruk op gewone skryfboekpapier ( w a a r i n die b u r g e r s glo nie te veel vertroue g e h a d het n i e ) , en 'n goue pond te velde by
P e l g r i m s r u s t geslaan, niet 'n gekeperde rand en die w o o r d e „e e n p o n d" a a n
die een kant en die letters „ Z . A. R." a a n die ander, bied 'n baie realistiese
lesing a a n oor die papierbasis en terugkeer tot die g o u d s t a n d a a r d .
Genl. H e r t z o g se velhoed w a t hy te velde g e d r a het, genl. De W e t se
s a a i , velbroek, twee s a m b o k k e en tondeldoos, 'n knipmes van genl. De la Rey,
die h o e d b a n d en twee sakboekics van komdt. Scheepers en nog verskeie stukke
van a n d e r B o e r e - g e n e r a a l s , - k o m m a n d a n t e en -offisiere is almal stukke w a t
sal dien om die herinnering aan hierdie oorlogshelde weer by ons op te roep.
Die p a a r laarse w a t dertig j a a r s a a m met 'n gesneuwelde burger in sy graf
a a n die voet van die rantjies by Magersfontein gerus het, die horlosie wat in
die o n d e r b a a d j i e s a k van 'n gesneuwelde b u r g e r te pletter geskiet is en die
talie van a n d e r voorwerpe van b u r g e r s sal dien om die n a g e d a g t e n i s van die
onverskrokke v e g s m a n n e onder die nuwe geslagte te laat voortleef.
Dan is d a a r die koerantjies en tydskrifte, soos De Strever, 'n Christelike
w e e k b l a d w a t op Ceylon g e d r u k en uitgegee is ('n portret van die redaksie
e n drukkerspersoneel van die blad h a n g ook in die m u s e u m ) , - e n De
Krijgsgevangene (The Captive), tweetalige nuusblaadjies w a t onder dieselfde n a a m
o p Ceylon sowel as op St. Helena g e d r u k en uitgegee is. Die wyse w a a r o p
die blaadjies die tegnise moeilikhede oorwin het, getuig van die Afrikaner se
vindingrykheid.
De Strever is g e d r u k met 'n ou E a g l e - h a n d p e r s i e w a t die
k r y g s g e v a n g e n e s van die Singalese gekoop het. Verskeie baie interessante a r tikels kom in die blaadjies voor, en onder die advertensies vind ons b.v. dié
van sulke b e k e n d e persone soos mnr. R. A. T. van der Merwe, t a n s L. V. vir

Bethlehem, w a t op Ceylon as kleremaker opgetree het, en wyle J. T . Bain, w a t
in 1913 so'n groot rol gespeel het in die staking op die R a n d en toe deur die
Regering uit die land verban is.
'n Tydskrif van groot betekenis w a a r v a n die O o r l o g s m u s e u m 'n p a a r
eksemplare besit, is De Brandwacht, w a t tydens die T w e e d e Vryheidsoorlog
onder redaksie van A. J. van Jaarsveldt en deur die d r u k k e r - u i t g e w e r Mels J.
Meyes te velde uitgegee is. Die drukkerytjie, w a t destyds die S t a a t s d r u k k e r y
w a s , het onder 'n hol k r a n s op die p l a a s Snymanshoek tussen Bethlehem en
F o u r i e s b u r g g e s t a a n . In d a a r d i e k r a n s w a s dit tydens 'n groot gedeelte van
die Oorlog vir die vyand weggesteek.
Benewens De Staatscourant en De Brandwacht het hierdie drukkerytjie
ook 'n koerantjie De Skoorstccnki
gedruk.
Van hierdie koerantjie het d a a r
egter net een uitgawe verskyn, w a a r v a n die O o r l o g s m u s e u m 'n e k s e m p l a a r b e 
sit. 'n Huisie met 'n rokende skoorsteen en die n a a m van die koerantjie vorm
die kopstuk, en l a n g s a a n , ook in die kopstuk, kom die volgende v o o r : Di K o m 
buisvolk ( r e d a k s i e ) : W i l d e w a t e r h o o r n , Stoffel Deurklas, W i l d e a l s k a n , Didirik
Dik en Bruin J a s p e r (almal bekende figure tydens en selfs n a die O o r l o g ) . In
die a n d e r hoek van die kopstuk s t a a n : Di lede van di sindikaat wil w o r d e moet
een pont twak in di m a a n d Iewer.
'n Aantal k a r i k a t u r e deur Joh. Braakensiek en Van G e l d o r p onder die
k o s b a r e versameling w a t uit Holland o n t v a n g is, is 'n baie wesenlike uitbeelding
van die gevoelens van die N e d e r l a n d s e , die Duitse en die F r a n s e volk teenoor
die Afrikaners in hul vryheidstryd.
Elkeen van die h o n d e r d e stukke dien afsonderlik om herinnerings aan
die vergetelheid te ontruk, om die g o r d y n te lig vir 'n boeiende bedryf in die
d r a m a in ons volksgeskiedenis. Voor die oog van die bcsoeker ontrol d a a r
'n tafereel w a t hom urelank geboei kan hou asof hy die wesenlike a a n s k o u .
'n Sprekende stuk voer hom s a a m met die b u r g e r s na die slagveld, 'n ander
skilder voor sy oë 'n bloedige slag, albums met krygsgevangene-kiekies voer
hom s a a m met die bannelinge na die verskillende k a m p e , die v e r v a a r d i g d e
stukke getuig hoe hulle hulself d a a r besiggehou het; velskoentjies, kappies,
primitief v e r v a a r d i g d e kinderkleertjies, ens., getuig van vroueleed in die k o n s e n t r a s i e k a m p e ; h o n d e r d e portrette, boeke met uitknipsels uit koerante en t y d skrifte, die boekery van oorlogsliteratuur in die leeskamer van die museum, ens.,
ens., ontsluier al die verskillende aspekte van die stryd tussen Boer en Brit.
B. H. J. VAN

RENSBURG.

'n Vroee

More

in Venesië.

A, so w a s dit aangeteken op die reisplan, Venesië moes in die o g g e n d
om sewenuur verlaat w o r d . Met weersin het ons die ondervinding t e gemoet gesien, w a n t ons glo nie baie aan die ou spreekwoord dat die
morestond goud in die mond het nie. 'n Somermórestond miskien n o g wel,
m a a r *n wintermórestond sekerlik nie. En toe ons eers hoog en d r o o g in V e n e sië sit, op die boonste verdieping van 'n hotel wat, soos alle ander hotelle in
Venesië, op 'n kanaal uitkom, het ons geweet dat etlike ander kanale tussen
ons en die stasie lê, en dat die Venesiaanse gondels ewe stadig (statig, ja,
sê m a a r liewers statig) as skilderagtig en romanties is.
Die telefoon het om vyfuur op die tafeltjie tussen ons twee se b e d d e
gelui — 'n akelige geluid. Hoekom kan 'n mens nie gewek w o r d , as dit d a n
tog moet geskied, deur musiek w a t pianissimo begin en geleidelik o o r g a a n
tot fortissimo nie?
Om sesuur (ja, laat ek m a a r 'n sluier trek oor die smartvolle o n d e r vindings van tussen vyf v.m. en ses v.m.) —- om sesuur, dan, is ons a a n g e k o n d i g ,
soos in die „Venetianisches Gondellied" van Mendelssohn: „ D a s Boot ist b e reit". N o g 'n laaste slukkie w a r m koffie w a t nou net opgehou het om m o n d
en keel te v e r b r a n d , en ons s t a p deur die dubbele s w a a i d e u r e van glas in 'n
koue, vroeë wintermóre. Ons b a g a s i e lê reeds in die s w a r t gondel. Ja, p i k s w a r t
is al die gondels van Venesië, ter g e d a g t e n i s aan die verskriklike p l a a g in
die sestiende eeu, en pikswart is die mondering van die gondeliers. Dis 'n wet
w a t geen oortreding g e d o o g nie. S w a r t is ook die woltjalies van die vroue uit
die volk.
By koue of reënagtige weer kry die gondel 'n swart kap, en in die
s w a r t hokkie moet mens dan inkruip om op s w a r t gekussingde bankies p l a a s te
neem. Presies 'n lykkoets. O n s s w a r t k a p het b o - o p 'n versiersel g e h a d van
s w a r t „ p o m - p o m s " , w a a r v a n die meeste reeds geskitter het deur afwesigheid.
Gister nog, in die volle daglig, het ons d a a r n a gekyk en k o m m e n t a a r g e m a a k
op sy leukheid. Vanmöre g e w a a r ons weer die s w a r t p o m - p o m s in die flou lig
van twee lampies voor en agter aan die gondel!
M a a r 'n ander lig w a s reeds aan opkom, en toe ons eers sit in die g o n del en die strelende geluid van roeispaan deur die w a t e r verneem, word die
wereld rondom ons so mooi dat ons, o n d a n k s die koue, liewer sonder die b e skutting van die s w a r t kap wou gewees het. Met sagte geruis gly ons voort
van die een nou g r a g in die ander, met b e w o n d e r e n s w a a r d i g e
vaardigheid
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gaan ons om skerp draaie, amper, en tog net nie vas in 'n ander gondel nie,
terwyl die een gondelier die ander met eienaardige roep aanspreek. Tussen
ou, heel ou huise van drie, vier, vyf verdiepings waarvan die fondamente met
laag water groen en slymerig uitsteek en die onderste gedeeltes van die hout-r
deure in alle moontlike stadiums van verrotting skyn te wees. Groen, glir>
berige treedjies, houtpale wat hoog bokant die water uitsteek en topswaar lyk
vanweë die wegvreting van die onderste deel. Mens voel jy kan party van ha!
met jou hande laat omknak. Maar wat bly staan, is hulle!
Al Iigter en ligter word dit, gou sal ons die netwerk van nou gragte vergoed vaarwel sê en in die Groot Kanaal wees, aan die oewer waarvan diè
stasie lê. Die nou waterstraatjies van Venesië met hul ou, hoë huise weerskant
is skilderagtig, romanties om te aanskou, maar ongelukkig kan dit nie slegs
by aanskou bly nie, hul moet teen wil en dank ook geruik word. Alles in aanmerking geneem, is hul wonderlik skoon, want wat ook al in ou tye mag gebeur het, hedendaags mag niks uit die huise in hul gegooi word nie. Maar
die eienaardige ruik van verrotting is darem orals te bespeur — ten minste
deur die vreemdelinge wie se reukorgane nog nie die kans gehad het om daaraan
gewend te raak nie.
Klein getraliede balkonnetjies is aan die buitekant van die vensters, en
tussen die tralies loer blomme in potjies. Wasgoed hang in rye van venster
tot venster, en selfs die mees verslete kledingstukke word nog sorgvuldig
silwerskoon gewas. Aan party balkonnetjies hang ronde mandjies wat later in
die dag aan lang toue afgelaat word in die gondels en dan, gevul met groente en
vrugtê, weer opgehys word. Hierdie prakties-gerieflike metode word ook in
ander Italiaanse stede nagevolg, waar die strate soos ons strate lyk. Maar sulke
soort strate is in Venesië nie volop nie. Dit bly maar kanale en nogmaals
kanale
Ons is in die Groot Kanaal, en die motorbote wat in Venesië die plaas
beklee van trems, busse en teksies en ewe gereeld loop as twee eersgenoemdes,
skiet reeds verby en laat statige gondels op- en neerwip. „Een agter die ander,
nooit twee langs mekaar nie," is die verkeersregulasie in Venesië, en die waterpolisie in klein motorbootjies hou alles en almal dop.
Stadig maar seker peil ons oor die tans silwergrou waters stasie-toe —
vinnig, as mens reken dat twee passasiers met bagasie of vier sonder bagasie
deur een gondelier met een lang roeispaan moet vervoer word. Hy staan agter
in die boot en front na die rigting waarin hy gaan. Sy roeislae is kort en hy
beur vorentoe — 'n hele kuns in die oë van diegene wat iets van roeikuns afweet. Daar is meer ou mans as jonges onder die gondeliers, of miskien is dit
'n werk wat hul vinnig laat verouder. Die dag tevore, op die Groot Kanaal,
het ons 'n gondel gepasseer waarin 'n paar jongkerels gesit het en hul het

gesing
Sonny Boy! En dit nogal in Italiaans — ons sou hul gondel met
vreugde sien omkantel het. Maar gondels kantel nie om in Venesië nie, en
ek het my maar getroos deur die herinnering aan 'n roman van Maurice Dekobra waarin hy sy gevoelens beskrywe toe hy 'n Venesiaanse gondelier „Yes,
we have no bananas!" in Italiaans hoor uitgalm het. Sou hul dit doen omdat
hul die akelighede regtig verkies bo ihul eie liedere, of omdat hul die toeriste
daardeur 'n plesier meen te doen?
Ons stap aan wal 'n ronde halfuur voor die vertrek van die trein. Om
op die tippie aangeja te kom skyn hier nie die gewoonte te wees nie, en die Ita
liaanse treine vertrek dan ook sonder vooraf te fluit. Hul gly somar stilweg die
stasies uit.
Venesië by vroeë mórelig, die koue, groue lig van 'n vroeë wintermore
was iets waarvan ons twee ons niks voorgestel het nie, inteendeel, ons het
daarteen opgesien. Miskien was dit daarom juis so vol verrassende bekorings.
Dit mag reeds beskrywe geword het in lied, poësie of prosa, maar seker nie so
dikwels as Venesië by sonsondergang of Venesië by nag nie. Vir ons sal
dit 'n skone herinnering bly tot in lengte van dae.
MARIE

LINDE.

Die Samaritaanse Vrou.
Vir Erasmus.
En Hy was moeg. Op Jakobs bron het Hy
Gerus. — En toe geware Hy 'n vrou
Wat sing-sing put-toe stap — wie sou
Ooit haar geheimenis erken as Hy?
Hy vra haar water, lewensbron, en sy,
Met guitig glimlag korswel weer, en gou
Spog sy oor vyf mans, laggend in die rou,
Sy lag draaiheup, met oë wat wil verlei.
En voor haar sit 'n Man. Sy wese praat. —
Dis anders as haar wellussinne weet!
Daar's oë wat kalm en brandend gloei — „profeet!" —,
En met die stil-kyk weet sy wat sy haat.
Die water in die bronaar vloei en vloei, —
Sterker as water bly Sy oë gloei.

Geheime.
Verlang jou sluimerende siel ooit, see,
Om in die luister van die son jou hart
Te baai? En wens jy ooit om stil tevree
Te fluister van jou eensaamheid of smart?
Of sluit jy in jou groen
Al die geheime wat jou
Is dit die wind net wat
En nie jou lewe wat so

gewelwe op
brand en skeur?
jou vlaktes beur,
rusloos klop?

Ek weet net dit. — 'n Mensesiel kan smeek
Na lig in stom verlange, — en daar ween
In dieper dieptes as die stille see
Geheime, wat 'n hart kan stukkend breek —
As liefde klop! —
Skeur dan, o hart in twee,
Die las van liefde is veel te swaar vir een.
KLEIN JAN.

„Beatrijs" van Boutens.
M Boutens se gedig goed te kan beoordeel sal dit nodig wees om die
Middel-Nederlandse bewerking van die stof, een van die juweeltjies
van die Middel-Nederlandse letterkunde, nader te beskou.
Die Maria-verering is een van die vernaamste motiewe in die kuns
van die Middeleeue, sowel in die beeldende kunste as in die letterkunde.
Telkens word ons in die beeldhoukuns, in die skilderkuns van die Primitiewe
en in al die ander kunste wat saamgewerk het om die katedraal die versinneliking van die middeleeuer se geloof te maak, ontroer deur die innige vroom
heid waarmee die kunstenaar, onbeholpe dikwels en gebrekkig in sy tegniek,
maar met suiwer gevoel en oorgegewe liefde, haar uitbeeld wat vir hom
hoogste simbool is van vroulike bevalligheid, van kuisheid en van begrypende,
vergewende liefde, gebore uit eie lyde. Een van die suiwerste uitinge van
hierdie Maria-verering vind ons in die bekende Middel-Nederlandse sproke
van Beatrys van die begin van die veertiende eeu.
Die nederige digter wat sy naam verswyg, vertel ons eers dat hy
hierdie gedig skrywe „om die doghet (deug) van hare die moeder en maghet
es bleven," en begin dan dadelik met sy eenvoudige verhaal, sonder enige
strewe na kuns of skoonheid, sonder enige besef selfs dat hy 'n kunstenaar
is—maar telkens besiel sy verhaal hom tot oomblikke van diep skouing in
die ewig-menslike, tot verse van ontroerde segging wat heel suiwere woorkuns word.
Beatrys is 'n non wat die taak van kosteres vervul. „Hierdie non",
vertel die digter, „was nie sonder die liefde nie, wat sulke groot wonders
bewerk". Die duiwel het haar so bekoor met vleeslike sondes, „dat si sterven
waende." Eindelik gee sy die stryd op en laat haar minnaar roep, 'n adellike
jeugvriend. Fyn is die toneeltjie geteken van die twee geliefdes geskei deur
die venstertralies:
Si saten soo een lange stonde,
Dat iet ghesegghen niet en conde
Hoe dicke verwandelde hare blye. )
Hoe mooi en eerlik beken sy haar liefde, en hoe goed maak hy dadelik
r;ebruik van haar stemming deur Venus te verwens
Dat si twee soo scone bloemen
Doet vervaluen ende bederven. )
J

2

!) Hoe dikwels sy van kleur verander het.
) Laat verlep en verdor2

en deur haar te smeek om met hom te vlug. Sy beloftes van pragtige klere
aanvaar sy met waardigheid, en sy bestel hom oor 'n week onder die eglentier:
Wacht daer mijns, is come uut
Ende wille wesen uwe bruut,
Te varen daer ghi begheert;
Van ontroerende krag is die toneel waar Beatrys afskeid neem van die
Mariabeeld en haar magteloosheid teenoor die liefde beken:
Ghi kint wel in allen uren
Smenschen herte ende sijn wesen;
Hets al om niet dat ic pine; )
en hygend smeek sy Jesus:
Soe moetti kinnen minen noet
Ende mine mesdaet mi vergheven;
Ic moet in swaren sonden sneven. *)
Dan lê sy haar kloosterklere voor die altaar en hang haar sleutels voor
die Maria-beeld. Hoe roerend-naïef wys die digter tot twee keer op die belang
hiervan.
As sy die pragtige klere aangetrek het wat die jongeling gebring het:
3

Doen cussese die ionghelinc
Vriendelike aen haren mont.
Hem dochte, daer si voor hem stont,
Dat die dach verclaerde.
Hoe menige digter sal hierdie eenvoudige anonimus die gawe beny
om sy emosie so suiwer tot woordmusiek te laat vervloei. Die minnaar plaas
Beatrys voor op sy perd, en hulle ry tot die dag begin te breek, en nou teken
die digter ons met fyn psigologiese insig die heimwee wat Beatrys se siel
met die ontwakende dag vervul, en haar intuïtiewe voorgevoel van die onbetroubaarheid van die wereld:
Ic ducht mi de vaert sal rouwen:
Die werelt hout soo cleine trouwe.
Net so suiwer sielkundig is die minnaar se betuiginge van ewige trou.
Hulle kom by 'n bos, en nou kry ons 'n fyn stukkie natuurpoësie, wat so seldsaam is in die Middeleeue; onwillekeurig word sy verse tot heldere, blye
musiek, en in sy argelose skoonheidsontroering herhaal die digter die woord
„scone" tot drie maal:
een foreest,
Waar die voghele hadden feest.
Si maecten soo groot ghescal,
3

) My self kwel.
*) Ondergaan.

Datment hoorde over al.
Elc sane na der naturen sine.
Daer stonden scone bloemkine
Op dat groene velt ontploken, )
Die scone waren ende suete roken.
Die locht ) was claer ende scone
Daer stonden vele rechte bome,
Die ghelovert waren rike. )
6

6

7

Die minnaar se begeerte is opgewek, en met middeleeuse openhartig
heid stel hy haar voor om „te spelen der minnen spel". In felle verontwaar
diging verwyt sy hom sy „dorperheid", ) om dan weer vertederd volle oorgawe te belowe. Hoe sielkundig suiwer!
Hulle lewe sewe jaar lank 'n lewe van vreugde en genieting en kry
twee kinders. Dan is die geld op. Die drama van die huweliksleed wat dan
volg, word ons sober en treffend verhaal in vyf verse:
8

9

Die aermoede maecte een ghesceet )
Tusschen hem ) beiden, al w a e s t ) hem leet.
Aenden man ghebrac dierste trouwe: )
Hi lietse daer in groten rouwe
Ende voer te sinen lande weer.
Nadat Beatrys sewe jaar in die diepste sonde geleef het om vir haar
kinders te sorg, kom skielik die berou. Sy gaan terug na die ou dorp, hoor
in die nag 'n stem wat haar gebied om na die klooster te gaan. Hoe word"
haar droefheid verklank in die verse:
Na gaet si met groten weene
Ten clooster waert, moeder eene.
En hoe hoor ons haar hygende sug van verligting as sy die deur oop vind:
Maria, hebbes danc,
Ic ben comen binnen mure.
By die Maria-beeld vind sy haar kloosterklere weer, en sy verrig haar
werk soos vroeër. Maria, tot wie sy selfs in die tyd van haar diepste val
trou haar gebed bly rig het, het al die jare haar plek ingeneem, sodat niemand
van haar afwesigheid geweet het nie. Sy bieg later haar groot sonde. Vroom
eindig die digter sy verhaal:
10
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Ontluik.
Lug.
Wat lommerryk was.
Aard van 'n „dorper": onontwikkelde mens van die derde stand, laaggeborene.
Skeiding.
Nieu-Nederlands: hen.
W a s (h)et.
Het die eerste trou ontbreek.
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Nu bidden wi alle, cleine ende groot,
Die dese miracle horen lesen,
Dat Maria moet wesen
Ons vorsprake int soete dal,
Daer God die werelt doemen sal.
Amen.
Hierdie eenvoudige verhaal ontroer ook die moderne leser deur sy
suiwere uitbeelding van die ewig-menslike, deur sy innige vroomheid, sy waar
heid. Ook die kunstenaars van die twintigste eeu het onder die bekoring
daarvan gekom en die verhaal in hülle gees en taal probeer herskep. Ek dink
hier aan Felix Rutten wat geprobeer het om daar 'n misteriespel van te maak,
maar veral aan Boutens se „Beatrijs" wat ook in ons land, veral onder ons
studerende jeug, bekend is.
Boutens het homself geteken in die skone verse:
Zingen, lief, is zich belijden
In de naakte heimlijkheid
Waar de goden zelf in schrijden
Door de godenlooze tijden,
Enkel kenbaar den gewijden
Als hun hand den zegen breidt,—
Zingen, lief, is zich belijden
In zoo naakte heimlijkheid!
Zingen, lief, is zich versteken
In een vindbaarheid zoo schoon,
Dat naar echo-lichte woon
Onder jeugd-en-liefdes teeken
Blijde pelgrims nooit ontbreken
Tot den tol van zingens loon.—
Zingen, lief, is zich versteken
In een vindbaarheid zoo schoon!
Daardeur is hy die Nederlandse „poets poet", die digter vir die weiniges
wat uit die tere, ragfyne musiek van sy verse, so volmaak van tegniek, die
dieper menslike toon, die verhulde ontroering, die ingehoue hartstog kan
opvang.
Dat juis hierdie digter die drang gevoel het om die Beatrys-verhaal
te verwerk, is bevreemdend, selfs al weet ons dat hierdie bewonderaar en
vertaler van die klassieke ook verse in melodieuse Middel-Nederlands gedig
het. Sy „Beatrijs" verskil dan ook sterk van die ou middeleeuse verhaal. Al
besluit Boutens ook sy gedig:

Dit is de sproke van Beatrijs.
Ik schreef haar uit op weinig blaen
In zulk een klare en simple wijs
Als kinderen verstaan.
Sy eenvoud is gans anders as die van die Middel-Nederlandse gedig.
By hom vind ons die bewuste „eenvoud" van die bewuste skoonheidsoeker
wat in die eerste plek deur die estetiese skoonheid van die middeleeuse gedig
getref is, maar nie by magte was nie om by sy herskepping van die verhaal
die kinderlike geloof, die drang om van die goddelike wonder te getuig opnuut
te belewe wat die middeleeuse verteller tot kunstenaar gemaak het. Daarom
kry ons hier te veel van buite af aangebragte , te min van binne uit beleefde
skoonheid. Boutens het die skone verestetiseer, en die Middel-Nederlandse
sproke is my oneindig liewer as die moderne gedig, hoewel 'n kort behandeling
van laasgenoemde sal toon dat dit ook sy skoonhede besit—dit bly vir my
egter meer afsonderlike skoonhede, dit het nie uit 'u sentrale emosie gegroei
tot die suiwere prag, dit besit nie die skone eenheid wat die religieuse ont
roering aan die middeleeuse gedig gegee het nie.
Mooi word ons die lieflike gestalte van Beatrijs geteken. Sy behoort
tot „de eenvoudigen van hart" wat „de zachte lamp der blijdschap" dra.
Zij was de jongste der zustren al,
En needrig was haar dienst en werk:
Zij luidde de klok en keerde de hal
En de stille leege kerk.
Haar sagte woord en stille lag open die harte, en sy ken die kinderoü
in die dorp so goed as die blomme in die kloostertuin.
Zoo was haar doen éen zuivre vreugd:
Een orgel dat speelt zacht en ver
Zijn hymnen aan Maria's deugd:
O Hemels Deur, o Morgenster!
Vir my is die slotvers van hierdie mooi strofe 'n al te opsetlike en
daarom nie geslaagde poging om die middeleeuse Maria-verering weer te gee.
En eens op een ochtend in den Mei
Ging ze uit waar smart haar blijdschap riep.
Sy ontmoet „een ridder goed", en
Zij zag in oogen brandend klaar
Smart die zij niet verstond.
En keerde en vluchtte, een angstig kind;
En achter haar floot wreed en zoet
Het wanhoopslied van zon en wind:
Ik min u goed.

Van nou af „de gouden pijn stak in haar hart".
Saans is sy altyd alleen met haar geliefde Maria-beeld. Pragtig word
ons die innige vertroulikheid geteken:
Want als zij de poort in den avond sloot,
En de stilte sloot het huis om haar heen,
Had ze, als een kind aan moeders schoot,
Moeder voor zich alleen.
Maar vanaand „haar diepste hart bleef ongerust"; sy voel soos 'n
skuldige kind wat vir die eerste keer en te laat hom bewus word van die
geluk wat hy nou net verbeur het. Sy gaan na buite onder die hoë nag;
daar heers die grootse nagstilte:
Alleen een enkele groote ster
Peilde den zuiver vloeibren vree,
Alleen dreunde achter 't steile ver
Het stadig orgel van de zee.
En dan die skrynende simboliek:
Toen door haar wondzeer harte sneed,
Als een pijl die door de klaarte schoot,
Van een verdoolde meeuw de kreet?
Van ziel in nood?
Sy gaan terug en lê haar py, haar kruis en kralesnoer, haar sleutels
aan die voete van Maria. Dan „glimlacht zij beslist: Ik moet—maar ik kom
weer." As sy weg is, gebeur die wonder:
Ineens, als viel een ster, zoo stond
De donkre hal vol van verlichten geur:
Maria's oog en wang en mond
Won gloed en kleur.
Zij zette 't Kindeke van haar arm,
Zij sloeg den mantel om haar leen;
Als een menschenkind zoo bloot en arm
Stond zij op 't kille steen.
Die Maria-beeld word lewend en neem Beatrijs se plek in.
Beatrijs se lewe word ons niks vertel nie. Alleen:
Maar eens, een zonnigen Meiedag,
Wist zij haar wereldsch werk verricht:
Zij rees ter andre reis en zag
Haar nieuwen plicht.
Sy reis onvermoeid deur tot sy by die klooster kom
Door tuin die sliep, als in zijn geur,
In 't licht der maan.
86
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Die poort gaan oop en „daar stond Beatrijs roereloos-gewijd met
bleeken mond." Die hal is vol van 'n mistieke lig Wat straal van „Moeders
aangezicht", sy hoor musiek.
Zoo stond onnoozle Beatrijs
Verheerlijkt met Maria meê.
Voor Maria se voete vind sy haar kloosterklere, wat sy aantrek.
En uurlang neeg ze aan Moeders voet
Geknield op 't kille steen;
Maar wat zij spraken, heeft geen vermoed:
Dat weten zij alleen.
In die klooster is vreugde omdat die verdwene Maria-beeld terug is.
Beatrijs doen weer haar werk soos voorheen, tot sy eindelik sterf, want:
O snel verteert de gouden vlam
De levensolie en de kracht
Der ziel die brandt voor God als lamp
Bij dag en nacht.
Spoedig daarna kom 'n pelgrim, wat die verhaal vertel en vra om naas
haar begrawe te mag word. Die gedig eindig met 'n loflied op Maria:
Die zelve leed aan Jezus' voet
Smart die geen heerlijkheid vergeet:
Maria die meest beminnen moet
AI hart dat zwaard doorsneed.
Ek Was opsetlik kwistig met my sitate om die skone verse van Boutens
self te laat spreek. Elkeen voel dadelik dat hier 'n groot digter aan die woord
is. Ook hier hoor ons die fyne klank, die melodieuse verse van die digter
van „Stemmen" en „Vergeten Liedjes". Besonder gelukkig gekose is die
vierregelige strofevorm met sy kort verse, wat so geskik is vir die eenvoudige
verhaaltrant. Verse waarin diepe lewenswysheid in skone vorm verwoord
word, strofes waarin 'n geheimsinnige natuurstemming teer verbeel'd word,
flonker soos seldsame skoonhede. En tog voel die aandagtige leser dadelik
die groot verskil met die Middeleeuse kunswerk. Die geskiedenis van Beatrijs
is 'n geskiedenis van martelende stryd teen die sonde, van droewige val,
innige berou en vergiffenis. Dit is die kern van hierdie verhaal, en hierdie
kern ontbreek in Boutens se gedig. Inplaas van die wanhopige klag:
Hets al om niet dat ic pine;
Minne worpt mi onder voet,
Ic moet in swaren sonden sneven,
„glimlacht Beatrijs beslist: ik moet, maar ik kom weer." Aan die sondige
lewe van Beatrijs het Boutens hom nie gewaag nie. Ons weet slegs dat sy
'n tydlank weg was, en dan opeens „wist zij haar wereldsch werk verricht".

Van berou hoor ons dan ook nie, maar by haar terugkeer staan sy „roereloosgewijd met bleeken mond". Hiermee ontbreek die vitale element aan Boutens
se verhaal, die sentrale ontroering wat dit die artistieke eenheid moes gee.
Boutens se gedig is geen eenheid nie—dit het 'n aantal afsonderlike skoonhede
gebly: die lief like gestalte van Beatrijs voor en na haar afwesigheid, die
wonder wat plaasvind as Maria van haar voetstuk afdaal en as Beatrijs terugkeer. Is dit nie opmerklik nie dat Boutens juis hierdie wonder visualiseer?
Die vrome middeleeuer het hierdie misterie gelovig aanvaar, hy het geen
behoefte gehad om dit as kunstenaar te sien nie, want hoofsaak was vir hom
die dieper betekenis daarvan. Vir Boutens het dit geen dieper betekenis
gehad nie, daarom het hy dit slegs artistiek gesien, en om hierdie siening
groepeer hy die gebeurtenisse van sy verhaal. Die heilige romantiek ontbreek
—en daardeur is die „naïefheid" van sy verteltrant ook nie altyd oortuigend
nie. Juis omdat die middeleeuse gedig gedra word deur die religieuse ontroering, het die digter die kostelike gawe besit van 'n begrypende en vergewende insig in die menslike sonde, wat hy daarom nie geskroom het om uit
te beeld nie. Hij beskik nie oor Boutens se groot gawes van woordkunstenaarskap nie, hy word hier en daar enigsins nugter redenerend, hy kon die
liefde nie besing in sulke skone musikale strofes as Boutens nie, maar hy
het die hoogheid van die edele liefde diep gevoel en besluit sy verheerliking
daarvan met die innige pleidooi:
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Hier omme en darfmen niet veronnen )
Der nonnen, dat si niet en conste ontgaen
Der minnen diese hielt ghevaen. )
u

Die kuns van die Middeleeue bring die moderne mens so lig daartoe
om hom daardie verlede te droom as 'n tyd van skoonheid en geluk, van
kinderlike, harmoniese geloof wat nie deur innerlike twyfel verontrus word
nie. Dié kleurryke wereld en dié lewensblye mensheid wil hy laat herleef,
maar hy loop die groot gevaar dat hy met sy eensydige soeke na die estetiese
nie die diepere faktore aanvoel waaruit hierdie skoonheid ontbloei het nie.
Aan hierdie gevaar het Boutens nie ontkom nie, net so min as die PraeRaphalite Rossetti.
Potchefstroom, Junie 1932.
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) Die non kwalik neem nie.
) Gevange.
G.

DEKKER.

'n Brief oor Letterkundige Kritiek.
Rome, Mei, 1931.
Beste Reinhard, hardnekkige ou filosoof!
Nee, dit sal nie help dat jy met die logika van Aristoteles my kom
bestorm en praat van sy „Universele" in die poësie nie! As jy hier kon
sit in die tuine van die Monte Pincio en sien hoe mooi die sonlig oor
die Ewige Stad val en die skaduwees verleng van die Sabynse heuwels en
straal tot op die verre kruin van Horatius se Soracte, sou jy ook nie lus hê nie!
Jy sou jou oorgee aan die bekoring wat somarso in die atmosfeer hier ronddwaal. Maar ek kan nie jou uitdaging onbeantwoord Iaat verbygaan nie —
dus, „de lendenen omgord . . . "
Om mee te begin, die sewentiende eeu het vir Aristoteles, soos vir
Seneca, Euripides, Epikouros, en baie ander, heeltemal misverstaan. Die drie
dramatiese Eenhede, soos destyds uitgelê, is nie in sy Poëtica te vinde nie, en
jy weet hoe sy idee van Mimesis, nabootsing, verdraai is. Waar hy sê dat
Poësie die Universele soek, bedoel hy ook nie (soos jy skyn te dink) 'n koue
abstraksie nie, maar dat die dele van die stuk 'n eenheid moet vorm — nie
soos die dele van 'n motor 'n eenheid vorm nie, maar soos die lede van 'n perd.
Eén, deurstromende, organiese l e w e moet daar wees. Tussen die dele moet jy
'n noodsaaklike of 'n waarskynlike verband kan nagaan.
Maar Iet op: die verband is nie net logies nie; dit is ook nie noodsaaklik
logies nie. (Ja, oubaas, logika kan selfs 'n vloek in die lewe word!) Dit is
eerder psigologies en esteties. En hier het Aristoteles, met sy wetenskaplike
brein, moontlik te veel die klem op die logiese element gele. Die reaksie teen
so'n sienswyse het ons al genoegsaam in die loop van die letterkundige kritiek
gesien. Tog is daar nog steeds mense wat dieselfde fout maak. Jy onthou mos
vir dr. Knop, die Hollander wat saam met ons aan boord was, en hoe hy daardie rigting verdedig het. Elke reël moes logies ontleed word, en as dit kortkom,
is dit nie poësie nie. En as jy weet hoe hy hom vasgeloop het met daardie
passasie waarvan ons die skrywer se naam agterweë gehou het.
Ja, 'n dorre logiese verband kan baie misleidend wees wanneer jy dit as
enigste maatstaf gebruik. Jy weet van die kérel wat die verse van Tennyson
gelees het:
Every moment dies a man
And every moment one is born,

en by wyse van kritiek daarop gewys het dat die sterfte eintlik 1.7568 per
minuut was! Of van die Franse uitgewer van As You Like It wat die verse
Sermons in stones, books in the running brooks
gekritiseer het, en met perfekte logika geredeneer het dat die orde verkeerd
was, en so die emendasie aan die hand gegee het:
Sermons in books, stones in the running brooks!
Dit kom daarvan as jy nie fantasie het nie! Want die digter maak
spronge, nie alleen in sy taal nie, maar ook in sy beelde. Dit sou maklik wees
om byna enige digter bélaglik te laat lyk as jy hierdie spronge veronagsaam en
'n onsimpatieke logiese ontleding op hom toepas. Dit is alleen wanneer jy
hierdie lacunes aanvul deur middel van die verbeelding, dat jy besef in watter
sin poësie die Universele soek. Die digkuns is anders as die lewe, omdat dit
die onnodige, die storende elemente elimineer; omdat dit die ware verband, die
ideale skakels, tussen die dele van die lewe nagaan. En in hierdie sin oefen dit,
soos Matthew Arnold gesê het, 'n kritiek op die lewe uit. Al die daaglikse
hindernisse en onderbrekings, alles wat die harmonie van die geheel verstoor;
alles wat die strewe na die ewige skoonheid {to kalon, wat morele skoonheid
insluit) belemmer — dit alles, in sover as dit onnodig is vir die innerlike betekenis, val weg; en die wereld word gesien sub specie aeternitatis. Selfs ligte
poësie, wanneer dit werklik groot is, laat jou daardie gevoel in die agtergrond
besef.
Series iuncturaque pollet, het Horatius gesê: dit is verband en konneksie
wat gewig het. Maar om die verband te kan sien en voel, moet ons in staat
wees om die digter se standpunt in te neem. Ons is nie dramaties genoeg aangelê nie. Ons haal verse uit hul verband aan en beoordeel hul as alleenstaande
eenhede: maar dit is alleen in hul verband dat ons hul kan waardeer, en alleen
dan as ons weet waarheen die digter wil. Die allereerste plig van die criticus
is om d i t te verstaan, en d a n kan hy oordeel hoever die digter in sy oogmerk
slaag. Dit is verkeerd om te sê: Hier is 'n onderwerp deur digter X behandel;
by my wek die tema sekere gevoelens; ek vind daardie gevoelens nie by X nie
— daarom is sy stuk 'n mislukking. Dit is g'n kunskritiek nie.
Omdat geleerdes hierdie houding teenoor Aeneas ingeneem het, het hul
die bedoeling van Vergilius oor die hoof gesien en die hele gedig misverstaan.
Jy moet die agtergrond van die Dido-geskiedenis besef, en die manier waarop
Vergilius dit aanpak, en die konvensies en gewoontes en gedagtes van daardie
tyd voordat jy die fynhede en die grootsheid van die tragedie kan waardeer.
Jy bederwe alles as jy jou teenswoordige idees op Aeneas gaan vasplak. En tog,
met al daardie onderskeid, wat dramaties verstaan moet word, bly daar genoeg
oor wat algemeen-menslik is, om die werk as kunsvoortbrengsel te waardeer.

Net, jy moet die elemente wat misverstand veroorsaak, die onessensiële, wegruim, om by die innerlike menslike betekenis te kom.
Dit is gedeeltelik omdat hierdie uiterlike hinderpale daar is, en gedeeltelik omdat die agtiende eeu — daardie kunsmatige tydperk, die Pruiketyd — 'n
skryftrant te voorskyn gebring het wat nog vandag in al ons boeke onder die
naam van Klassicisme deurgaan, dat so baie mense dink dat die klassieke kuns
styf en sonder gevoel is. In die eerste plek vergeet hul dat daar soiets is as beheerste gevoel, wat dikwels baie meer effektief is as uitbundigheid, en in die
tweede plek sien hul nie dat realisme, romantiek en wat in die nouer sin „klassiek" genoem word, — die spaarsaamheid en strenge balans van die vyfde
eeu v. Chr. — mekaar afwissel in verskillende tydperke van die antieke wereld
en in verskillende dele van dieselfde skrywer.
Die s. g. Romantiese Herlewing in die neëntiende eeu is baie meer in die gees van Griekeland as die
„klassieke" dramas van die agtiende eeu of Pope se vertaling van Homeros.
En dan, die ontroering wat 'n gedig by jou vertolk — dit hang weer
soveel van die „dramatiese" houding af, die mate waarin die leser hom op die
standpunt van die skrywer kan stel. Gevoel is 'n snaakse ding: dit hang nie,
in die eerste plek, van die direkte woorde af nie, maar van al die herinneringe
en suggesties daaraan verbonde. Dink aan die mees prosaïese ding — sê, bv.,
jou studenterooster; verbeel jou dat jy jarelank verban is in die diepte van
Siberië nadat 'n paar Vyf-Jaar-Planne met sukses bekroon is. Jy is sonder
hoop en totaal afgesny van jou vorige omgewing en vriende. En dan kry jy
een dag onder die rommel 'n stukkie van die ou studenterooster. Watter herinneringe roep dit nie terug nie! Watter gedigte kan jy nie op die prosaïese
stukkie papier baseer nie! Dit is jou gemoedstoestand en die ontvanklikheid
daarvan wat daardie poësie moontlik maak en daardie ontroering uitlok. Maar
Jean, jou Franse maat, voel niks van daardie emosie nie — tensy iemand eers
sy gemoed daarop voorberei.
So is dit ook in die letterkunde. As jy Dante se Inferno of die Aeneïs
of Milton se Lycidas wil voel, moet jy eers die moeite doen om die standpunt
van die digter te leer ken. Wie „Lycidas" lees sonder herinnering aan Theokritos
en Vergilius, mis helfte van die genot.
Natuurlik is die eerste vereiste dat die digter eers self moet voel: sonder
ontroering sal hy g'n ontroering by ander wek nie. Daarmee stem ek volkome
saam. Persoonlik durf ek nooit eens 'n stuk vertaling aan nie, tensy daardie
ontroering die grondslag vorm en die skoonheid van die stuk só laat voel binne
in my dat dit 'n gevoelsuiting moet vind. Maar onthou dat die uiting verskillende vorms kan aanneem. Agter 'n satire of 'n puntdig wat in droë intellektuele vorm gegiet word, kan daar 'n mag van gevoel sit. In die los dialoogvorm
kan daar net soveel emosie skuil as in die strengere liriese vorm; en elke

genre het sy eie manier van expressie. Dit help nie om 'n vers uit sy verband
te ruk en as 'n eenheid te beoordeel nie: jy moet sy verhouding sien tot die
res van die gedig; ja, maar jy moet ook sy verhouding sien tot die skrywer se
mikpunt en sy omstandighede.
Jy sal saamstem dat die skrywer eerlik moet wees in die toepassing
van sy tegniek. Nou, wat omtrent die woord waarteen jy beswaar maak in
my sonnet? „Soetgevoois", sê jy, „klink vir jou alte gekunsteld.
Dit kan
wees, en moontlik sal die meeste Afrikaners met jou saamstem. Maar vir die
skrywer, wat grootgeword het met die inskripsie op die borsbeeld van Guido
Gezelle: Aan den zoetgevooisden vinder, en wat die Nederlandse kulturele
tradisie as die erfenis van Afrikaans beskou, was dit by die skrywe van die
stuk heel natuurlik en ongekunsteld. — A, dit bring ons gevaarlik naby die
kwessie van poëtiese diksie — en daarheen moet ons nie nou verlok word nie.
Net dit: ek glo nie dat Wordsworth die laaste woord oor daardie kwessie gesê
het nie, soos jy somtyds skyn te dink.
Man, ek wens dat jy saam met my gekom het toe ek met my vriend
van die Amerikaanse Skool van Argeologie langs die Muur van Aurelianus
gaan loop het. As jy terugdink aan al die wederwaardighede van daardie
muur, en die Idee waarvoor hy staan en die teenstand teen barbarisme wat hy
simboliseer, word dit jou 'n behoefte om uiting aan jou gevoelens in verse te
gee. Ek sal jou 'n afskrif van my poging stuur. En moenie vir my dan vertel nie, omdat die name daarin bevat, jou af en toe onbekend is, dat die gedig
daarom koud en didakties word nie. Vir die skrywer is hy op 'n trillende ontroering gegrond, en as die mense wat daardie ontroering wil deel, min is, kan
hy dit nie help nie; hy moet volg waar die inspirasie lei en nie ontrou wees
-aan die roepstem nie. En jy wat oordeel, kan sê dis nie jou soort gedig nie —
maar gee in elk geval krediet vir egte gevoel!
Die heuwels daar anderkant die Tiber trek hul meer en meer in skaduwees terug, en ek sal maar my Switserse pension in die Via Liguria gaan opsoek; maar eers moet ek 'n draaitjie loop om te sien hoe die water van die Fontana di Trevi speel.
Laat argument en opinie by ons afwissel soos die skynsel van die fontein sonder om die stroom van vriendskap te onderbreek.
Addio, mio amico!
JOHANNES.

Oom Dawid se Meisiekind.
„More Miegal. Hoe gaan dit nog?"
„More Wiekus. Nee, goed dankie. En met jou?"
„Ook nog goed, dankie Miegal. En met jou?"
„Is jy nou skoon bedeksel, Wiekus van der Merwel? Wat makeer jou
vandag weer? Jy is somar skoon bedeksel, weet jy."
„Aag Miegal, man, hoe kan jy nou vir my somar so staan en affronteer, hè?"
„Ja, maar jy maak of jy mal is. Dis wat jy maak. Mens kan nie help
om jou te affronteer nie. Hier kom ek by jou, ek sê: more . . . , of nee wag,
jy het eerste more gesê. ,M6re, Miegal', sê jy vir my; en jy vra hoe gaan dit.
En toe sê ek: goed dankie, en ek vra vir jou hoe dit gaan. En jy sê: goed
dankie. En toe staan jy wragtiewaar weer vir my en vra hoe dit gaan. Dis
toe die tweede keer. Nou, waar het jy al ooit sulke lawwigheid belewe, Wiekus
van der Merwel?"
„Maar jy raas ook altyd met 'n mens. Hoe weet jy nou virwat ek so
snaaks praat? Ek het my maar net verspreek, Miegal. 'n Mens struikel met
vier pote . . . . ek meen 'n perd struikel
„Sien jy nou? Daar praat jy alweer deur jou nek, Wiekus. Jy moenie
so laf wees nie. Dis lelik."
Dan is Miegal voldaan. Hy trek die pand van sy rooi-verbleikte donkerblou baadjie effens in fatsoen. Dan frommel hy die eenkantse snorretjie so'n
bietjie tussen die duim en die voorvinger. En Wiekus sien hom aan soos 'n
brakkie wat vet gesteel het.
„Aag tog, Miegal, hoe weet jy nou waarom ek so hartseer is? Jy
drywe die spot met my."
„Ek doen dit g'n, maar ek wil sê dit is niks mooi nie. Ander mense sal
vir jou lag en sê: ,Wiekus van der Merwel is malkop', dis wat hulle sal sê as
hulle jou hoor."
„Maar dis darem ook nie die plan s o o s jy maak nie. My hart is baie
seer vandag, Miegal."
„En jy hou maar aan met hartseer en hartseer. Watse hartseer is
dit met jou?"
Miegal loer onder die breë rand van Wiekus se hoed in. Hy sien 'n
diepte in die twee swemmende ogies wat daaronder glinster in hulle eie on-

gekende wee. Dan vermolm die kors om sy eie hart, en dit word week.
Daar is roering tussen siel en siel.
Miegal vat stadig aan Wiekus se mou. Daar is teerheid in die ruwe
hand en mening in die wyse waarop hy sy maat aanstaar.
„En is jou hart regtig seer, ou broer?"
„Ja, my hart is regtig seer, ou broer."
„Baie seer?"
„Baie seer. Dit voel of hy stukkend gebreek is, ou broer. My hart
is stukkend."
„A, dis jou hart nè?"
„Ja, dis my hart, Miegal."
„En hy is stukkend, nè?"
„Ja, hy is stukkend, Miegal."
„Baie stukkend, nè?"
„Ja, Miegal, baie stukkend."
„En waarvan?"
„Somar."
„Sien? Daar is jy nou weer verkeerd. Ek vra hoekom is jou hart . . .
Nee, eers vra ek wat jou makeer. En toe sê jy: jy is hartseer. Toe vra ek
of hy baie seer is. En jy sê: ja, hy is stukkend. En toe vra ek waarvan
hy seer is. En jy sê: somar. Dis mos nonsies. Somar het geen rede nie,
en padda het geen vere nie. En dis die ding. En nou kan jy maar so rondstap
met jou stukkende hart. En ek gaan nou weer huis-toe. Dè, . . . Whè, . . .
Pè!"
„Nou, wat makeer jou? Praat dan!"
„Dis daardie meisiekind van oom Dawid, . . . a, Miegal, daardie
meisiekind . . . ."
„Het sy jou uitgeskel?"
„Nee! Nee, uitskel sal sy my nooit . . . Dis somar . . . "
„Jy moenie weer begin met jou ,somar' nie. Ek stap wragtie huis-toe
en laat vir jou, jy wat Wiekus van der Merwel is, net so hier staan."
„Ag . . . Aag tog, Miegal." Hy gaan sit op die groot wortel van die
wilkerboom langs die watertjie. En nou begin Miegal darem regtig te verstaan dat daardie mannetjie, soos hy vandag daar sit, nie somar niks makeer
nie. Hy kan nie siek wees nie, of hy kan miskien siek wees. En sê nou hy
is siek en hy gaan dood, . . . dan, . . . wat dan?
En nou trek Miegal sy broekspype effens op, so by sy knieë langs, want
anders bars die broek se boom dalk oop as hy gaan sit. Dan gooi hy sy pruimpje weg. Hy kyk so 'n slag rond om te sien of daardie einste meisiekind
nie dalk vir hulle dop hou nie. Maar hy sien geen sterfling nie, behalwe 'n

makouwyfie wat vinnig en waggelend aangehardloop kom om die weggegooide
ietsie op te tel. Dan sien hy haar teleurgesteld omdraai en blaas-blaas wegstap na die kweekplek toe waar die ander makoue lê. Hy besef die gevoelens van die makouwyfie, en hy kan nie help om so effens te glimlag om
haar onnoselheid nie.
Dan kom Wiekus weer in sy gedagtes in en beslaan die volle veld
daarvan.
„Ou broer, jy moenie so bedeksel wees nie.
wat eintlik vir jou so hartseer gemaak het."

Vertel nou mooi vir my

„Ek sê mos vir jou dat dit daardie meisiekind van oom Dawid is. Sy
het, . . . . wag ek sal jou vertel wat sy gemaak het, Miegal." Wiekus skop
sy bene lank uit voor hom. Die bedruktheid oor sy aangesig klaar nou effens
op; daar huiwer miskien aangename herinneringe, miskien skone bespieëlinge
in die toekoms in. Miegal verkeer in gespanne aandag.
„Dit het so gekom, Miegal. Daardie meisiekind het mos nooit eintlik
van my notiesie geneem nie . . . O nee, ek was somar altyd vuilgoed in haar
twee oë. Maar nou vandat sy terug is van die, . . . die . . . hoe noem hulle nou
weer daardie ding?"
,,Borringskool," help Miegal hom reg.
„Nog reg," beaam Wiekus die woorde.

„En . . . waar was ek nou

weer?"
„Jy het vertel hoe snaaks sy was, maar vandat sy van die borringskool afgekom het,
"
„Juistement. Daarvandaan is sy baie vriendeliker. Baiekeer gee sy
vir my 'n stukkie koek of dinges . . . . en . . . droë vrugte. En dan doen ek
natuurlik vir haar werkies. En nou sal ek jou alles vertel. Nou-die-dag het
sy vir my gelag, baie mooi het sy gelag. En toe sê sy vir my: ,Wiekus', sê
sy, jy moet my tog help met 'n klein werkie. Dan sê ek jy is mooi.' Wragtie,
Miegal, dis wat sy self vir my gesê het. En ek vra wat dit is. En sy sê
ek moet vir haar 'n brief ie gaan wegbring. En ek sê: top! En sy gee my
die briefie. En raai wat."
„Wat?"
„Sy gee vir my 'n stuk twak, . . . net so lank as, . . . hoe sal ek nou
sê?" Hy kyk 'n slag rond. „. . . . Net so lank as daardie stokkie wat daar
naby die skroef lê, regtig man." En hy gooi met 'n stukkie perdemis na die
stukkie hout. „En jy sal my nou nie glo nie, maar ek lieg nie vir jou nie,
Miegal. Sy sê, . . . weet jy wat sê sy vir my?"
„Wat?"

„Sy sê: ek is darem die flukste jonkman wat sy nog ooit in haar lewe
gesien het, dit sê sy. So op my woord van waarheid. Virwat sal ek nou
vir jou staan en lieg?"
„Wragtie?"
„Man, loop vra haar self as jy dink ek staan vir jou en leuens aandra."
„Jy is parmantig, nè?"
„Hoe is ek parmantig? Moenie my alweer staan en affronteer nie,
Miegal."
„En toe?"
„Toe gaan bring ek die briefie weg. Maar dis ver. En dis wat ek
voetslaan en dis wat ek voetslaan. Dis naderhand donker. Maar dis wat ek
maar voetslaan."
„En toe?"
„En ek bring die briefie vir daardie skoolmeester, . . . . Mister Mal
. . . . Mal . . . ."
„Mallérwie?"
„Mallérwie?"
„Dis net hy, . . . Mister Mallérwie . . . Nou ja, en ek lewer my briefie
aan hom af. En hy sê: Dankie, Wiekus, sê hy. En ek sê: koet naait, en
hier kom ek weer al met die grootpad en al met die grootpad. En die anderdagoggend staan ek die stal en skoonmaak. En raai wat?"
„Wat?"
„Toe ek my kom kry, toe staan daardie meisiekind mos mooitjies hier
by my in die stal. En ek dog: staan dinge so? En sy vra vir my of ek die
briefie afgelewer het. Toe sê ek: ja. En nou wil ek vir jou vertel . . ."
„Wat?"
„Toe gee sy vir my daar op die plek nog 'n stuk twak wat nog groter
was as die ander stuk."
„Jy Heg!"
„Nee, wragtiewaar. Gaan vra vir haar of ek staan en lieg. Toe, loop!
Virwat sal ek lieg, hè Miegal?"
„En hoekom maak dit jou dan hartseer?"
„Aag toggie, Miegal. Moenie weer praat van daardie dinge nie. Laat
ek jou eers alles klaar vertel. O, dit maak my somar gedaan, daardie affêre.
Dis 'n kwaai saak. Ek het so veel van haar gehou. Ek kan maar sê: dis
of ek baie gek na daardie meisiekind van oom Dawid geword het. En . . . .
waar was ek nou weer? . . . Die oggend in die stal, nè? Ja broer, en ek
sien die meisiekind se oë blink somar soos 'n swart rinkals s'n, en haar tong
wil ook net so maak soos 'n slang s'n. En dis of daar 'rt groot fout êrens in
die gras is. O, die meisiekind was somar lelik omgekrap, Miegal. En toe

gaan sy aan grens, somar hardop, . . . . traak haar toe net niks meer nie."
„En dis wat sy grens . . . Regtig?"
„Dis wat sy aan grens gaan. En dis 'n ding wat ek net niks van hou
nie. En toe sê ek vir haar sy moenie hier in my ore kom staan en blèr nie.
As sy dan wil blèr, moet sy ander plek gaan. Haai, Miegal, maar dit moes
ek nie gedoen het nie. Sy kyk my aan so deur haar trane. Dit lyk of sy wil
doodgaan. En ek skrik. En ek staan nader na haar toe. En ek vra vir haar:
,Wat het ek jou gemaak dat jy so moet staan en grens hier by my?' vra
ek haar."
„En toe?"
„Toe sê sy ek moet daardie aand na haar kamervenster toe kom, want
sy het weer 'n werkie vir my. En ek dog: goed, ek verdien elke slag 'n stuk
twak. Ek gee nie om nie, wat gee ek om? En, boeta, dit was mos die aand
wat daardie jongkerel van haar gewoonlik kom kuier. Hy kom altyd Saterdagaande vry na die meisiekind van oom Dawid."
„Watter jongkerel is dit?" vra Miegal haastig tussenin, en hy waai die
vlieë weg wat alewig op sy ore gaan sit.
„Jong, Miegal, dis ene klein Breidie, . . . Jiems Breidie. Maar somar
'n vrotsige vent, daardie Breidie. Weet jy wat?"
„Wat?"
„Hy sprie."
„Hy sprie? Dis dan so, nè? Hy sprie?"
„En dis nie al nie . . . O, ek ken vir hom. Somar 'n parmantige
buffel, hy. Nee, dan sê ek somar reguit: daardie Mallérwietjie is 'n honderdmaal beter kérel, 'n man duisend."
„En wat lol sy dan met die Breidie-vent?" vra Miegal, wat nou in
die uiterste saligheid die verhaal van Wiekus sit en aanhoor sonder om 'n
vin te verroer.
„Wil, . . . hoe sal sê? . . . Daar is haar oumense. Hulle wil haar half
dwing om met die vent te trou. Hulle is baie danig met hom. As hy hier kom.
dan is dit: Mister Breidie voor en Mister Breidie na. Dan moet almal net
bontstaan vir Mister Breidie. Dan moet ek sy vervlakste motorkar vir hom
staan en was, Miegal. Ek moet dit doen soos 'n swart Kaffer. En wat sal
ek daarvoor kry? Nie so veel as die swart van my vingernael nie, sê ek vir
jou, Miegal." Hy lek 'n slag aan sy twee lippe wat aan die verweer en bars
is van al die blootstelling. Dan vee hy met die rug van die regterhand oor
daardie lelike pap mond van hom, en hy maak keel skoon om die vertellery
te hervat.
„En sien, wat ek toe verder wou vertel, Miegal, is eintlik dit: sy, . . ek
bedoel nou oom Dawid se meisiekind, . . . sy is nie danig met die Breidie nie.

En weet jy wat? Ek het gesien dat die oumense met haar raas oordat sy hom
nie wil vat nie. Ja, jy kyk vir my so aan, maar ek lieg nie. Hulle raas met
haar. En oom Dawid sê hy sal haar dwing en forseer om met die Breidie
te trou."
„En wat de duiwel makeer die ou kérel, Wiekus?
deksel?"

Is hy dan skoon be-

„A, jy weet nie wat in daardie ou kérel se harspan kriewel nie, Miegal.
Ek weet. Ek is maar 'n arm kerel vandag, wat moet werk soos 'n slaaf vir
hulle. Maar ek weet." Hy slaan hom so hard op sy eie bors dat hy daarvan
hik. Dan sit hy 'n vars pruimpie in en vervat weer.
„Sien," . . . Hy kyk 'n slag in die rondte of daar nie dalkies mense is
wat hulle hoor nie. Dan skuiwe hy nader na Miegal toe. „Sien, daardie
Mister Mallérwie het hier gekom en gekom en gekom. En toe het ek somar
vir myself gesê: Wag, jy moet kyk, daardie skoolmeester gaan die draai maak.
So sê ek somar in my enigheid, Miegal. En een aand het hulle opgesit, sy en
die skoolmeester. Toe was dit koud. Ek wou somar verkluim. En my vingers
het stokstyf gestaan toe ek klaar die perde voer gegee het en die kalwers in
die hok geja het. Toe gaan ek voor die vuur sit, . . . jy weet mos, op daardie
bankie langs die es. En die kombuis was donker. En toe sit sy en Mister
Mallérwie in die eetkamer op die rusbank en vry. En naderhand gaan hulle
na die oumense se kamer toe. Ek wonder toe wat nou aan die gang is. En
ek staan, en ek sal maar sê, ek loer so effens in om te sien wat nou aan die
gang is. Maar Miegal, moenie praat nie." Hy slaan die vriend op die knie
met die plathand. Dan skop hy weer sy bene effens reguit en hervat die
verhaal.
„Oom Dawid het kwaad geword. Hy kom daar uit die slaapkamer
uit, en hy wil somar vir Mister Mallérwie daar op die plek invlieë. Qits
man, en ek skrik my somar byna dood.
En die ouman gryp daardie
meisiekind van hom en stamp haar in die kamer in. En toe jaag hy vir
Mister Mallérwie soos 'n hond by die deur uit. Wragtie man, net soos 'n
hond jaag hy hom weg. En hy sê vir hom hy moet nooit weer sy pote oor
sy drumpel sit nie, Miegal man. En ek spring somar by die agterdeur uit.
En dis wat ek laat vat na die buitekamer toe."
„En toe?"
„En die meisiekind huil of sy vermoor word. En ek het haar so
jammer gekry, Miegal man. Ag, ek het nie geweet wat ek moet doen vir haar
nie. Toe gaan ek mooi, en weet jy wat maak ek? Die volgende oggend gaan
ek na haar toe. Sy was in die melkkamer. En ek bring die melk in. En
toe sê ek vir haar: ,Askies my', sê ek, ,maar ek kry vir jou jammer. Die

oukêrel is darem baie verkeerd met 'n mens.' En toe sê sy dat hulle wou
ouers vra, maar die oumense sê Mister Mallérwie is te arm en sy moet met
Breidie trou. En ek sien sy dwing maar om aan grens te gaan, daardie
meisiekind."
„En is dit nou daaroor wat jy hartseer is?"
„Aag Miegal man, jy moenie altoos tussenin praat nie. Jy maak my
ook somar weer verdrietig. Wat sal jy nou maak as jy so 'n mooi meisiemens so sien grens voor jou eie twee oë? Hè, wat sal jy maak?"
„Ek sal maar vir haar sê sy moenie, en ek sal mooipraat met haar."
„Nou ja, en toe sê ek vir haar: sy moenie grens nie. En ek kry toe
my eerste stuk twak, nie groot nie. Dit was somar so 'n pruimpie. Sy vat
dit af van die oukêrel s'n."
„En nou is Breidie eintlik die man?"
„Wag, laat ek klaar praat. En ek het 'n hele paar briefies gaan wegbring vir Mister Mallérwie. En een aand toe hoor ek snor, en ek kyk,
en hier staan die motorkar voor die deur. En toe gaan ek daardie aand
weer voor die vuur sit, ekke. En ek hoor maar hoe hulle gesels hier binnekant. Maar sy was nie daar nie. Dit was net die oukêrel en Breidie. En
naderhand toe gaan dit net of hulle aan die rusiemaak is. O, gits man,
en ek is maar bang vir rusie. En ek wil maar padgee. En toe staan ek
op, en ek loer so effens in. Toe hoor ek hoe hulle praat. Breidie wil die
meisiekind hê om mee te trou, en die oukêrel spring hiernatoe en soontoe en
somar al die kante toe. Maar dis wat Breidie vir hom vaskeer. En hy staan
die oukêrel en vermaak met geld. Hy is mos ryk, daardie Breidie, o ja,
verduiwels ryk, hy. En hy vertel dat hy die oukêrel se geld nou op die plek
wil hê, of so nie, sal hy hom gaan oorgee. Man, Miegal, dis darem laag en
gemeen. En die oukêrel huil. Ja, hy huil naderhand somar. Toe dog ek:
ek word mal daar in die kombuis. En Breidie sê vir hom dat hy hom
heeltemal sal verrinneweer as hy nie die meisiekind kan kry om mee te trou
nie. Maar as die oukêrel sy konsinte gee, dan sal hy die bewyse verbrand.
Verbeel jou, Miegal man."
„Verduiwels, en wat maak hulle toe?"
„En toe roep die oukêrel naderhand die meisiekind. En hier kom
sy. Maar sy grens. Moenie praat nie. En hulle het lank gepraat. En ek
hst somar gaan slaap."
„En daarvandaan vry Breidie na haar?"
„Gm. . . . Hy lyk 'n mooi bog. Daardie meisiekind is nie somar 'n
aldagse hierjy wat vir haar met 'n blaas vol ertjies laat oploop jaag nie, o

nee.

En toe kom Breidie weer een aand hier aangery.

Dit was weer . . ."

„Maar wat toe? Jy hou aan met Breidie wat kom en Breidie wat
kom, en jy kry nooit klaar nie. Jy is bedeksel, Wiekus van der Merwel."
„Sien, daar raas jy alweer met my.
vertel nie, Miegal."

En ek het nog nie eens klaar
'

„Nou, kry dan klaar."
„En toe is Breidie daar. Maar ek het somar gesien daar is iets aan
die gang, ekke. Die vorige aand was ek weer met 'n briefie na Mister Mallérwie toe. Dit was toe Saterdag. En daardie einste Vrydag het die skole
hollidei gekry. En daardie agtermiddag toe Breidie se kar stilhou, toe was
die meisiekind weer by my in die stal waar ek voer sny. En ek kyk vir haar
so. En toe sy 'n slag gekyk het of alles nou veilig is, toe kom sy na my toe.
En toe vertel sy my dat ek daardie aand moet wegkruip agter die kareebos
voor haar venster. En goed. Ek het gaan wegkruip. En toe dit mooi laat
was — dit was nadat die oukêrel boeke gevat het —, toe kom daar groot
bogtery. Ek sien haar by die venster, maar sy is somar netjies aangetrek.
Sy het 'n hoed opgehad. En toe staan ek bietjie nader. Ek dog dis weer
'n briefie wat ek moes wegbring. Maar toe sien ek hier staan Mister Mallérwie langs my. En ek skrik my somar lam. En toe vat hy haar weg. Ek
het haar goed gehelp dra . . . "
„Wragtie, Wiekus?"
„Virwat sal ek nou lieg, hè?" En Wiekus gooi sy pruimpie weg.
„Toe gaan ons agter die kraal en langs die bloegomlaning af. En daar staan
Mister Mallérwie se kar. En hulle twee klim in, en daar gaan hulle . . . ."
„Waarheen?"
„Hoe sal ek nou weet? Maar wag, laat ek klaar vertel. En toe ek
daar omraai, toe loop ek my byna vas in daardie Breidie in. En hy hardloop. En ek dog: nou gaan hy bogtery maak. En ek pak hom. Somar om
sy lyf pak ek hom. En hy slaan my met die vuis. Maar ek was klaar en
ek pleister hom met die toe vuis onder die ken, en daar lê die ta. Toe het
ek hom huis-toe gedra en die oukêrel gaan wakker maak. Toe moes jy
daar gewees het. Dit grens en dit.raas en dit vloek. En die oukêrel skop vir
Breidie mooi netjies net waar ek hom sou geskop het as dit ek was."
Wiekus lag hardop, en Miegal lag dat sy oë water.
„Dis te lekker," sê Miegal so onder trane deur.
„En toe is Breidie weg, en hy is nou nog weg."
„En daardie meisiekind?"

„Mister Mallérwie het vir my gesê ek moet vir die oukêrel sê hy moet
solank die plaas verkoop en wag vir hulle. Hulle sal weer kom. Dan gaan
hulle 'n ander plan maak."
„Dan gaan ek saam. Hulle sal weer 'n plaas koop naby die skool.
Ek weet mos. En ek gaan weer by hulle bly."
„Maar dan hoef jy mos nie hartseer te wees nie."
„Aag Miegal man, ek is maar net hartseer omdat hulle so lank wegbly. Die plaas is al verkoop. En die oukêrel sit net en wag vir hulle. En
hy is ook nie meer kwaad . . . Miegal, wie se motor is dit daardie?"
Hy
stamp aan Miegal se arm.
„Dis 'n vreemde motor.
ternuwe."

Ek weet g'n wie s'n dit is nie.

Dis 'n splin-

„Miegal, maar dis mos . . . dis wragtiewaar Mister Mallérwie en daardie meisekind. Daar klim sy uit. Ja, wragtie. Miegal, dis hulle. Dis hulle.
Dis hulle!"
DIRK MOSTERT.

Wilamowitz + 25 September, 1931.
DEUS ILLE, DEUS.
MTRENT die Romeinse Senaat sou 'n gesant aan sy Griekse veldheer
op sy terugkeer van Rome berig het dat dit 'n versameling van baie
gs was. Ook die Senaat van die Universiteit van Berlyn het voor die
Wereldoorlog talryke gevierde vorste onder sy lede getel, principes reipublicae
litterarum. Om slegs 'n paar uit die gebied van die Oudheid te noem: Daar was
Adolf von Harnack, die grootste dogmaticus en kerkhistoricus van sy tyd,
hoogste gesag op die gebied van die Griekse Kerkvaders, en terselfdertyd
Direkteur van die Staatsbiblioteek en Voorsitter van die Keiser-Wilhelm-Navorsingsgenootskap. Dan, weer, Eduard Meyer, die beroemdste kenner van
die ou geskiedenis, wat alle tale van die oudheid magtig was en die geskiede
nis, kultureel sowel as staatkundig, van alle Oosterse volke en by uitstek dié
van Griekeland en Rome nagevors en te boek gestel het. En eindelik Ulrich
von Wilamowitz-Moellendorff. Hierdie drie manne se onsterflike werke sal
die nageslagte nog lank roem. Van hul innemende persoonlikhede en humani
teit kan alleen die nog lewendes nog getuig.
As jong manne kon hul die stigting van die Verenigde Duitse Ryk beleef,
sodat die roem van hul eie lewensgeskiedenis saam val met dié van hul vader
land, 'n Wilamowitz het nog as jong student deelgeneem aan die oorwinningstog teen Frankryk in 1871: as grysaard moes hy in 1918 aanskou
hoedat die gesag van sy trotse vaderland, wat hy help bevestig het, deur neer
laag en revolusie in duie gestort het. En, swaarste van alles, hy moes 'n veelbelowende seun, wat pas sy studies agter die rug gehad het en 'n baanbrekende
werk oor Sophokles reeds klaar had, afgee op die krygsaltaar vir land en volk.
Dit is hierdie vorste van die wetenskap wat gehelp het om, saam met
die meesters van die tegniek, luister aan die era van Wilhelm II. te verskaf,
want op suiwer letterkundige gebied het die skeppende genieë uitgebly. Hul
werk het die grense van hul vaderland oorskry, want hul navorsing het die heil
van die hele mensdom gegeid. Soos Wilamowitz dit in die voorberig tot sy
Bucolici Graeci, wat hy in 1905 vir die Oxford-Press klaargemaak het, uitdruk,
elke liefhebber van sy vaderland en die mensheid wat sy lewe aan die navorsing
van die waarheid wy, ag niks heiliger nie as daardie internasionale gemeenskap
van wetenskappe, waardeur die weg vir koninge en volke voorberei word om
die heil en die eensgesindheid van die wereld te bewerkstellig. Geen wonder,
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dus, dat almal die wereldhaat teen Duitsland in 1914 bitter ondervind het, en
dat, o.a.jgenoemde drie geleerdes, wat op baie vriendskaplike voet met die
Anglo-Saksiese wêrelddele verkeer het, dit Engeland veral erg kwalik geneem
het en verwyt het dat ook hy die oorlog teen Duitsland verklaar het. Later het
die aantyging van barbaarse wreedhede teen die Duitse leer hul saam met
neëntig ander vername geleerdes die beroemde, berugte manifes: „Es ist nicht
wahr . . . . " laat onderteken. Een gevolg hiervan was dat die ondertekenaars
die erelidmaatskap van menige buitelandse akademie verbeur het. Dit het
Wilamowitz so min gekwel dat, toe hy in 1916 Rector Magnificus was, hy op
die Universiteitsdiploma's na sy eretitels laat volg het: „Plerarumque in hoe
orbe academiarum socius, E Parisina honoris causa eiectus".
Ulrich von Wilamowitz is 25 September 1931 op drie-en-tagtigjarige
leeftyd in Berlyn oorlede. Lid van 'n ou adellike geslag, met die deftige
houding en die fynbesnede gelaatstrekke wat van rasegtheid getuig het, het
niemand in hom 'n filoloog, 'n Schulmann vermoed nie. Maar sy skooljare in
Schulpforta, waar origens 'n Nietzsche en menige Duitse generaal hul opleiding
gehad het, het waarskynlik die deurslag vir sy toekomstige loopbaan gegee. Ons
vind hom dan later as student van die klassieke in Bonn ingeskryf. Hy gaan
dan na Berlyn, kom daar onder invloed van Mommsen, reis in Italië en Griekeland, word privaat-docent en kry sy eerste benoeming as professor op neën-entwintigjarige leeftyd na Greifswald. Hy trou met die dogter van Mommsen,
gaan later na Göttingen en word in 1897 na Berlyn benoem. Daar het hy so
uitgeblink dat die titel Excellenz hom toegeken is — 'n onderskeiding wat baie
selde 'n professor te beurt geval het. Dit is ook grotendeels aan sy invloedryke
onderhandeling met die Kultus-Ministerium te danke dat Berlyn vandag een
van die besversorgde en uitgeruste institute vir die studie van die klassieke oudheid besit, die nuwe westelike vleuel in 1915 aan die ou Universiteit aangebou,
Universitas in universitate.
'n Geleerde wat Gilbert Murray, die grootste lewende Engelse Hellenis,
reeds 'n dertig jaar gelede as princeps philologorum geroem het, en 'n man aan
wie se Erinnerungen die Londense Times in 1929 'n hoof artikel gewy het,
moet sonder meer 'n verskynsel van buitengewoon historiese belang wees. Dit
is nie alleen weens sy geleerdheid nie, maar ook weens sy persoonlikheid dat
Wilamowitz seker een van die twaalf bekendste manne onder die Duitse volk
was. Hoewel filoloog, was hy geen kloostergeleerde nie. Sy voorkoms, sy hele
houding was meer dié van 'n Pruisiese generaal of diplomaat; daarby kom nog
dat hy welsprekend was en deur sy uitstralende ethos groot gehore van leke
en academici kon boei. Sy publice's aan die Universiteit het tot die staanMekke van die auditorium maximum geval, want elke student, classici en ander,
en veral uitlanders, het die behoefte gevoel om die vermaarde grootmeester tog

ook eenmaal te hoor. Gedurende die Oorlog het hy, soos 'n Fiohte 'n honderd
jaar gelede, op verskeie geleenthede, tuis en aan die front, toesprake gehou.
Want al was hy liberaal in die beste politieke sin van die woord en geen kruipende howeling en aanbidder van Wilhelm II nie, tog was hy vaderlander in
merg en been.
Daar is vandag geen enkele gebied van die klassieke waarop Wilamowitz sy stempel nie afgedruk het nie. Nog op tagtigjarige leeftyd is hy, op
uitnodiging van Mussolini se Regering, na Noord-Afrika om vakkundige oordeel uit te spreek oor die opgrawings in Cyrene. Soms was dit mode om hom
in alle werke aan te haal, soms, weer, veral in geallieerde lande na die Oorlog,
om op pseudowetenskaplike wyse teen die Pruis te polemiseer. Feit bly egter
dat min probleme op die gebied van die Griekse lettere, wysbegeerte, geskiedenis, archaeologie, godsdiens nie stelling voor of teen Wilamowitz uitlok nie.
Die gepubliseerde lys van boeke en artikels uit sy pen vorm 'n boek van 100
paginas. Sy produktiviteit na 1914 op byna sewentigjarige ouderdom, op 'n
leeftyd waanneer die ink sowel as die Iewensap van gewone geleerdes al lankal
opgedroog het, is ongeëwenaard, veral waar die studie en navorsing van die
klassieke 'n enorme geheue, 'n thesaurus omnium rerum, vereis.
Onder ander het daar kort op mekaar verskyn Aeschylus, twee dele,
Die Ilias

und Homer, Platon,

twee dele, Die hellenistische

Dichtung,

twee dele,

Pindarus, en nog kort voor sy dood, die eerste deel van Glaube der Hellenen.
Handboeke en sistematiese werke wat as opgaardamme dien vir navorsingskennis van afgelope eeue, was vreemd aan die vulkaniese genialiteit van 'n
Wilamowitz. Eenkeer het hy hom tog laat oorhaal om in een trek 'n skets van
die Griekse letterkunde vir die Kultur der Gegenwart te skryf. Dit het 'n selfstandige werk van 600 gewone bladsye geword en strek van Homerus tot
Julianus (360 n. Chr.). Dit is egter so verskillend van die gewone handboek
met sy quisquiliae, so pregnant van probleme en nuwe gesigspunte, dat dit eendag nog met 'n volledige kommentaar sal moet uitgegee word.
Waar ander
geleerdes slegs as gedwee dienaars van die Muse die wetenskap verkondig en
voortgeplant het, daar was in die geval van Wilamowitz Apollo, die god van
openbaring en inspirasie, self aan die woord. Menige nota in sy werke bevat
meer intuïtiewe waarheid en handwysing as dik dele van ander.
Soos sy werke was ook sy voorlesings. Die student wat gemeen het
om 'n sistematiese versameling van feite oor een of ander onderwerp by hom
te gaan afskryf, het teleurgesteld sy klas verlaat. Wilamowitz se standpunt was
dat 'n lesing nie daartoe bestemd was om die student dooie kennis in te tregter
nie — daarvoor is daar handboeke in die biblioteke: die voorlesing moet die
student laat dink en in hom die lus verwek om self na te vors. Sy lesings het
gevolglik gehandel oor onderwerpe en probleme waarin hy juis self navorsend

verdiep w a s . Hoogstens 'n teks in die hand, soms met 'n klein stukkie papier
met 'n p a a r toevallige a a n t e k e n i n g e ( h y het klein geskryf en nooit gebril nie, ten
spyte van langjarige en vermoeiende deurlesing van manuscripte en p a p y r i )
met 'n innemende glimlag w a t die afstand tussen katheder en sitbank dadelik
weggeruim het, het hy meer 'n plauderei a s 'n v o o r d r a g gehou. Die grootste
auditorium het in sy teenwoordigheid die intiemere ethos v a n die s e m i n a a r kamer w e e r k a a t s . Hoofdoel van elke voorlesing w a s die interpretasie, w a t a l toos voorafgegaan is deur 'n historiese oriëntering — d.w.s., die geskiedenis
van die teks en die auteur. Ook hierin stem sy lesings ooreen met sy werke.
T o e hy sy eerste m a g n u m opus, w a t v a n d a g n a 'n veertig j a a r n o g op elke k l a s sikus se boekrak gevind w o r d — Euripides, Herakles, met k o m m e n t a a r — uitgegee het, het hy dit vooraf laat g a a n deur die geskiedenis van die teks, die
lewensloop van Euripides, die S a g e van Herakles en die ontwikkeling van die
Griekse D r a m a . En in sy volgende groot werk oor Aristoteles en Athene (twee
dele) het hy na aanleiding van die p a s - o n t d e k t e p a p y r u s t e k s van Aristoteles se
Staatswese van die Atheners, die historiese a g t e r g r o n d en inhoud van die w e r k
so noukeurig ontleed d a t geen historicus dit ooit beter kon of sal doen nie.
Hierdie historiese navorsing van, en inlewing in, die w e r k van die skrywer is
nie doel op sigself nie, m a a r 'n sine qua non vir die verstaan en w a a r d e r i n g
d a a r v a n . W a t die doel betref, is volgens W i l a m o w i t z : „ D i e letzte Aufgabe der
philologisch-historischen Wissenschaft durch die Kraft der wissenschaftlich g e schulten P h a n t a s i e v e r g a n g e n e s Leben, Fühlen, Denken, Glauben wieder lebendig zu machen, auf d a B alles, w a s von lebender Kraft in jener Vergangenheit
ist, auf die G e g e n w a r t und Zukunft fortwirke".
Dit is 'n eienaardige toeval dat Wilamowitz, w a t vir ons op letterkundige
gebied leer histories dink het, die skoonseun van Mommsen, die v o o r a a n s t a a n d e
historicus, w a s . Vroeër geslagte het die klassieke g e n a d e r met die aesthetiese
bril van die Romeinse klassisisme in die w a a n d a t hul te doen h a d met 'n a a n tal ewig geldende en absoluut volmaakte Iiterêre voorbeelde. Hierdie s t a n d a a r d w e r k e , nooit en nêrens weer g e ë w e n a a r d , verdien ons b e w o n d e r e n d e a a n d a g en navolging. W a t hul voorafgegaan of op hul gevolg het, is minderw a a r d i g en van geen b e l a n g nie. Wilamowitz het daarenteen a s die gebied van
sy wetenskaplike navorsing die vytienhonderdjarige tydperk van die w ê r e l d kultuur gevat w a a r i n die g r o n d s l a g van ons W e s t e r s e kuituur gele is. Die
s t r a m m e b a n d e van 'n afgeronde klassieke ideaal het hy vernietig. In p l a a s
d a a r v a n (het hy die historiese eenheid van die Griekse taal en kuituur o p die
voorgrond gestel, w a n t die Romeine het hierdie kuituur slegs n a g e b o o t s en
voortgeplant. Dit is hierdie breë, historiese perspektief w a t ons leer d a t nie
alleen alle letterkunde nie, m a a r ook elke w e t e n s k a p uit Hellas s t a m , Mathesis
en Tegniek, T a a l k u n d e en Geneeskunde, Filosofie en 'n groot deel van die

Bybel en die oudste dokumente van die Christendom. Hierdie kuituur verwelk
nie met die dood van Demosthenes of die wêreldverowering van Alexander die
Grote nie, sterf nie uit onder die magtige Romeinse Ryk nie, en loop nie dood
met die opkoms van die Christendom nie. Om hierdie kuituur en sy taal te verstaan, is die studie van die sogenaamde klassieke auteurs nie voldoende nie.
Hellenistiese, Romeinse, Christelike werke en fragmente moet bygehaal word,
en alle leemtes moet aangevul word deur papyri, inskripsies, archeologiese
vondste, ens. Deur middel van sy Griechisches Lesebuch het Wilamowitz met
veel sorg en toewyding probeer om elke gymnasias reeds 'n vlugtige maar tog
regstreekse oorsig oor die wydvertakte Griekse kuituur te gee.
Uit die oogpunt van ons aardse samelewing beskou, is slegs die werke
van mense onsterflik, want daarin leef en werk hul gees nog verder voort onder
die nageslagte. Maar as dit waar is wat Plato ons geskilder het, dat die groot
denkers na hul dood die toppe van die berg van verheerliking bewoon, dan
sal ook 'n Wilamowitz se gees dié van sy eie drie groot leermeesters en lewensideale opgesoek het — Plato, Paulus en Goethe. Dit is hierdie drie wat hy
vandag nog die jeug sou aanbeveel om hul teen die oppervlakkigheid van die
hedendaagse beskawing te vrywaar.
/. BASSON.

Lied.
As ek moes oud word en my oë blind
Vir al die skoonheid wat die wereld bied;
Nie meer, soos eers, my pad alleen kan vind,
Verdwaald en koud en arm, met slegs 'n lied
Vir hoorders wat al opstaan van die fees,
En loop wanneer musiek nie meer bekoor nie;
As eindelik dan die hart moet sangloos wees
Of sonder woorde sing waar niemand hoor nie; —
Dan sou ek in die donker nog verneem,
Dan sou ek in die aakligheid gewaar
Die grasie wat die gode jou-verleen,
Jou geesteslig, so onuitblusbaar klaar.

Geloof.
NIMIUM NE CREDE.
Probeer nie om te veel te glo nie,
Laat lê maar wat bykomstig is;
Dit was nie só; dit was nie só nie
Dat sondaars van hul redding wis;
Toe, eenvoud-liewend, Hy, hieronder
Die glorie van die gees wou toon;
Wou enkelhartigheid bewonder,
— Nog vry van keiserlike kroon
En onbelemmerd deur die twiste
Waarmee geleerdes disputeer,
En onbenéweld deur die miste
Waardeur hul Hom interpreteer.
En kyk, die vuur gaan seker sterwe
As vlamme voedingstof verloor,
Maar soms ook word sy gloed bederwe
As opgehoopte kool hom smoor.
T. J. HAARHOFF

Oor Boeke.
D E GOEDE MOORDENAAR, door Antoon Coolen. N. V. Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam.
Vincent van Gogh het vir ons die NoordBrabander verewig in sy lugubere siening
van „De Aardappeleters"—die felle weerg a w e van 'n deur swoegende arbeid en
armoede verstompte mensheid.
Wat 'n
primêre lewensdrang straal daar egter uit
die verdierlikte tronies, uit die verswoegde
lywe. Antoon Coolen beeld ons hierdie
selfde mensheid uit, en sy siening is verwant aan die van Van Gogh—hoewel nie
só fel, gee hy dieselfde elementêr-menslike weer.
'n Kort inhoudsweergawe sou seker nie
•die juiste middel wees om die boek te
karakteriseer nie.
Coolen teken
die
Noord-Brabander van die eensame klein
dorpie as die onbewus lewende, in s y
kleinlike sleurlewentjie versufte mens,
w a t egter plotseling onder die drang van
sy oplaaiende drifte en instinkte hewige
dade kan verrig en daardeur die instrument word van 'n meedoënlose
noodlot,
de bewerker van 'n grimmige tragiek.
Die sterkste openbaring hiervan is die
goeie sul Nol Bonk, w a t Sondae gereëld
klein bedraggies gaan steel by Marjanneke
den Schilder as sy kerk-toe is. Pietje Pinksteren, 'n magtelose maar pittige ou mannetjie, betrap hom en bedreig hom onbevreesd met die veldwagter. Dan gaan daar
„in die diepte van zijn binnenste traag
iets aan het bewegen, aan het rillen, dat
komt omhoog, het vloeit duister voor zijn
gedachten. Hij steekt er zijn handen voor
naar voren, alsof hij het af zal weren.
Hy nadert Pietje dichter, zijn vooruitges t o k e n handen komen nou in eenen greep
o m Pietje Pinksteren zijnen nek terecht.

Den Bonk zijn oogen staan zoo dof, zijnen
mond gaat wijdter openhangen, hij zeevert, het kwijlt uit zijn mondhoeken. In
den greep van zijn klamme handen voelt
hij de magerte van den warmen hals van
Pietje Pinksteren en het wringen en kraken der spieren. Mee een droevig pleizier
dat hem bedwelmt tilt hij in de diepe
vreugde van zijn groote trage kracht het
manneke op en gooit hem mee eenen smak
neer in den vloer." A s die pittige mannetjie bykom en weer gaan dreig, ontwaak
die demon in sy volle onkeerbare krag in
Nol, en nou kry ons die beskrywing van
die moord—nie so geraffineerd nie, maar
met die lugubere felheid van 'n Dofstojewski. Ook Nol handel met die meedoenloosheid, met die waansinshelderheid van
sommige van die groot Rus se slaapwandelaars-deur-die-lewe. En daarna die vertederde siening as die moordenaar nog
een keer terugkeer om sy slagoffer te
sien: „Het oude ventje heeft een been
gestrekt, een been opgetrokken in de knie,
die oude beenkes, ze hebben nou iets kinderlijks, ze zijn in den dood zoo doelloos."
N e t so fel is Nol se onbedwingbare opwelling uitgebeeld as hy na sy vrylating
die kluisenaar amper verwurg. Sy gevangenistyd word ons nie beskryf nie. Wel
die lief en leed, die tragiek en die humor
wat sig gedurende die jare in sy dorpie
afspeel. Aangrypend is die foltering van
die arme Fons deur sy tirannieke vrou,
dikke Willemien van wie hy so'n lyflike
afsku het. Op sy vreeslike siekbed het hy
angsvisioene w a t herinner aan die n a t u ralis van die angs, Jeroen Bosch, aan wie
Coolen hierdie boek opgedra het.
Die lokale kleur word versterk deur
sinswendinge en woorde w a t Coolen uit

die harde, stugge Brabantse dialek oorgeneem het. Tog kry ons hier nie „kleinmalerei", 'n presieuse realisme nie.
Die
skrywer se aandag is daarvoor te veel op
die dieper wese gerig. En sy roman s t y g
ver bo die kleine, die toevallige van die
milieu uit. Bo hierdie dorpie met sy d u i s 
tere leed, sy troebele vreugde, draai
steeds die meulewieke, „in geluidlooze
kanteling"—simbool van die ewige, die
tydelose.
P r a g t i g beeld Coolen telkens in sobere
trekke die ewige natuur uit, die raam
werk waarin hierdie verhaal speel. Hier
het die g e e s van die Brabantse landskap
in sy prosa gevaar. Ek haal hier 'n ge
deelte aan uit 'n paar bladsye w a t ek
g r a a g in hulle geheel sou oorgeneem het:
„De lente kan zóó komen: de aarde gaat
dampen. De bosschen in de verte worren
blauw, boven hun nevelen komt de milde
straling van de zon. Dan rukken de
grauwe wolken aan, die bestormen den
hemel. Voor de vlucht van den wind
zwermt een kraai plechtig over de bos
schen, die ruikt zeker het zaaizaad en de
mest en de verschheid van den swarten
blinkenden grond. Dan valt de kraai van
de bosschen neer naar de vlakten der v e l 
den. Dan gaan het paard en de eg en den
boer ineens in die rukken, in den breejen
worp van den regen, de schuinse regenstrepen teekenen in hun sidderenden
stand aarde en hemel. Het paard loopt er
in te dampen en te wasemen, de bosschen
trekken achter de regensluiers weg. Het
dondert over den horizont,
een blijde
dreun, groot en helder. Aan den avond
bloeit de hemel rood open, in den schoonen gloed zingt er een vogel verborgen
en klaar."
N e t soos in hierdie natuurstemming, so
vind ons ook in die triestige verhaal, in
die siel van die karakters 'n enkele keer
'n glans van geluk. En die boek eindig
met die ewigmenslike versoenende Hoop.
Nol se half simpele vrou wat hom met

haar kindse klag ,,'t is alzeleven eenen
goejen mensch eene geweest" die spot
naam „de goeje moordenaar" besorg het,
het met haar onegte kind by die kluisenaar gaan inwoon, wat haar met roerende
trou versorg. A s Nol teruggekom het van
die gevangenis, en die kluisenaar afstand
doen van al sy besittings ten bate van die
herstelde
gesin,
en weer eensaam die
sneeustorm ingaan, beken Hanneke haar
skuld en haar nuwe
moederverwagting.
Swygend sit hulle bymekaar. „Weten zij,
wat zij van elkander denken? De man
kan daar gesloten en als eene afwezige
bij zijn, de vrouw heeft haar geopende
handen en haar hart van
verwachting
vervuld. Dit is het einde, deze sluimering,
dit heiligend en ondoorgrondelijk
begin.
Deze schemering van licht dat, helderder
dan de sterren, de aardsche
duisternis
doorbreekt."
G. D.
JAN E N G E L M A N : TORSOschap. Utrecht.

De Gemeen

In „Torso" het Engelman 'n aantal o p stelle oor die beeldende kunste gebundel
wat hy gedurende die jare 1923-30 vir
verskillende tydskrifte geskryf het.
Dat
hierdie, meestal kort, stukke „vrij posi
tieve meeningen" verkondig, erken hy
self, en hy verdedig dit ook in sy „Inlei
ding":
„al wordt er tegenwoordig veel
voorbarige critiek geschreven, de geheel
onthouding der historici tegenover het
hedendaagse, hun betrekkelijke indolentie
tegenover het verleden vindt in mij geen
voorstander, integendeel, ik ben van mee
ning dat het aannemen van een ,objective'
houding tegenover het kunstwerk tot de
onvervulbare wenschdroomen behoort en
dat het al te gewetensvol streven naar
zulk een houding eerder verlammend dan
bevruchtend zal werken op de creatie."
Die werk bevat drie afdelinge.
Die
eerste afdeling „Uit een naby Verleden"
bevat o-a. opstelle oor „De aanbidding van

het Lam Gods" van die Van Eycks, oor
Jongkind, w a t „die uiterst gevoelige zenuw
had voor de schoonheid van het licht, van
de atmosfeer, welke de groote Hollandsche
landschapschilders van de
zeventiende
eeuw bezaten",
oor Jan Veth, wat hy
miskien wel 'n bietjie onderskat, oor
Toorop, oor Floris Verster, „de meest v e r innerlijkte, de innigste der Hagenaars en
Amsterdammers.
Hij heeft, sterker dan
de anderen, leeren zien met meer dan
lichamelijke oogen. Hy heeft den schoonen schijn liefgehad, maar zich daaraan
gelouterd en hem toen in zijn werk zelve
gelouterd."
Die belangrikste opstel uit die tweede
afdeling „Uit het Heden" is seker „Een
nieuwe formule", waarin 'n interessante
en insiggewende beskouing g e g e e word
oor die kubisme, waarvan hy die strewe
en die swakheid baie simpatiek belig. Interessant is ook die essay oor Henk Wiegersma, Wat 'n figuur van betekenis is.
Die derde afdeling „Architectuur", bevat suggestiewe opmerkinge,
maar stel
teleur deur die polemiese en negatiewe
karakterSoos begryplik is, laat die geheel 'n
fragmentariese indruk na. Wat die waarde
van die boek,
veral vir die Afrikaanse
leser, baie verhoog, is die vier-en-sestig
reproduksies agterin.
Persoonlike indrukke soek uiting in 'n
persoonlike styl.
Onoorspronklikhede en
ongedistingeerdhede soos die volgende versterk egter nie juis die persoonlike nie en
herinner sterk aan die jargon van die
skildersatelier: „In gebruikt badwater kan
wel eens een bijzonder kind liggen".
„Treedt men uit zijn sfeer bijvoorbeeld in
die van Breitner, dan .voelt m e n direct
hoe hier weer de ondefinieerbare opdonder' wordt verkocht, die men bij alle diepwaarachtige,
groot-ontroerende
kunst
ondervindt". Van
ondefinieerbaar
gesproke, daaronder val seker ook „de beduimelde adem van het laïcisme"!

'n Interessante stelling poneer Engelman in die volgende: „Kunst is een mannelijke aangelegenheid. Want haar grond,
haar kern is een werkelijkheid, een hervondene werkelijkheid, en geen droom".
G. D.
P A U L K E N I S : E E N OVERZICHT V A N
DE VLAAMSCHE L E T T E R K U N D E N A
„VAN N U E N STRAKS", met bibliografische aanteekeningen van Dr. R.
Roemans.—De Maatschappij voor Goede
en Goedkoope Lectuur, Amsterdam.
August Vermeylen het in sy mooi studie
„Van Gezelle tot Timmermans" 'n beeld gegee van die beweging w a t gedra is deur
die tydskrif „Van Nu en Straks", wat kort
na 1890 in Vlaandere die woord begin voer
het. Vermeylen se uitgangspunt w a s Guido
Gezelle, en hy het die nuwe Vlaamse letterkunde uitnemend gekarakteriseer en
die hooffigure in enkel lyne duidelik geskets. Hierdie by uitstek individualistiese
beweging hang ten nouste same met die
Beweging van Tagtig in Noord-Nederland, en 'n leier soos Kloos moet op Vermeylen, as leidende kritikus in die Suide,
groot invloed gehad het.
„Van N u en
Straks" het dieselfde verfrissing oor die
Vlaamse Kultuurlewe Iaat gaan wat „La
Jeune Belgique" oor die Frans-Belgiese
lettere gebring het.
Paul Kenis het in bogemelde besonder
helder geskrewe werk vir ons, in aansluisluiting by Vermeylen se boekie, 'n beeld
g e g e e van die Vlaamse letterkunde na
,,Van Nu en Straks". Hierdie Vlaamse letterkundige m a g nie so 'n mooi, harmoniese, kleürryke prosa as
Vermeylen
skrywe nie, maar hy het 'n rustig betogende manier, en die skrywers wat hy vir
ons teken, word vir ons simpatiek omdat
hy hul werk so simpatiek belig. Sy taak
was moeilik,
want die ontwikkelingslyn
van die Vlaamse Letterkunde oor die bitter oorlogsjare heen, is nie so maklik te
volg nie, en t o g skif die skrywer sy stof

so dat hy gedurig ons blik op die kernbelangrike Iaat rus.
By die uitbreek van die wereldoorlog
het die meeste skrywers van die geslag
van „Van Nu en Straks" dié graad van
ontwikkeling bereik waarop daar van hulle
geen nuwe impuls meer vir die letterkun
dige beweging verwag kon word nie.
Streuvels, Teirlinck, Buysse, Vermeylen,
Van de Woestyne, die leidende skrywers,
het toe reeds werk g e g e e waaruit duidelik geblyk het wat hul artistieke persoon
likheid is. Hierdie talent sal later net ver
ruim en verdiep wordKenis skets die
groepe skrywers wat om die tydskrifte
,,De Boomgaard" en „Vlaamsche Arbeid"
geskaar was, ook die alleenstaande persoonlikhede. Dan belyn hy die oorlogs-literatuur en die skrywers. wat veral uitdruk
king g e g e e het aan die gevoel van wat
deur die menseslagting gewek is. Hy gaan
dan die toestand na wat onmiddellik na
die oorlog geheers het, behandel die modernistiese rigting en w y s veral op Paul
van Ostayen se gewaagde proefnemings
in hierdie rigting. Van Ostayen het in sy
opstel „Gebruiksaanwyse der Lyriek" sy
mening uiteengesit in verband met die
nuwe poësie. „Volgens dit opstel is de ly
riek slechts een zwakkere vorm van de
extase; evenmin als de extase heeft de
poëzie een ander doel dan het uitzeggen
van het
vervuld-zijn-door-het-onzegbare.
Zoo kan een gedicht volkomen inhoudloos
zijn. Want het is het woord, en niet de
volzin in zijn intellectueele beteekenis, die
bij machte is dat transcendentale voelbaar
te maken- Niet het verstand van den hoor
der, maar wel het verstand doorbrekend,
het onderbewustzijn, is hier van tel. De
klanken kunnen zoo volledig zijn dat men
er niets dient aan toe te voegen. Het is
door de meededeling van onbekende resonansen dat de dichter nieuw is en ons
de dingen toont als splinternieuwe munt".
N a hierdie rigting, wat direk in verband
staan met die oorlogsmentaliteit, vind ons

'n terugkeer na die tradisie. Die skrywer
gaan in s y slothoofstuk die ontwikkeling
van die Vlaamse toneel sedert die oorlog
na.
In Vlaandere is die tydperke van „is
mes", van gewaagde proefnemings al
weer agter die rug, en daar word na aan
sluiting by die tradisie gesoek. Daar is
weer behoefte aan orde, en die jongste
skrywers wil veral eenvoudig, direk en
saakryk wees. In ,,Wachtvuur", die jongste
tydskrif van enkel skrywers, heet dit o-a.
dat kuns, die kristallisering van die lewe
van die kunstenaar, niks anders kan w e e s
as die weergawe van sy diepste en innig
ste belewing nie. En die graad van skoon
heid word bepaal deur die graad van
vitaliteit van die belewing
en deur die
moontlikheid om dié bewoënheid te verstoflik in die enigste passende vorm. Dit
moet die kunstenaar dan deur sy eie evolusie vind—maar die jongeres soek dit dig
ter by die tradisie dan die geslag wat hulle
voorafgegaan het.
N a die lees van hierdie werk, waarin
getuig word van 'n wakker lewe op letter
kundige gebied, moet ons onwillekeurig
vra: waar is die jongeres in Suid-Afrika?
C M. V A N D E N HEEVER.
DE ROOS V A N JERICHO, verzen van
Reimond Herreman—A. A. M. Stols,
Brussel en Maastricht.
By die beoordeling van poësie moet ons
altyd versigtig wees om nie van 'n ander
te verlang dat hy presies soos ons sal
wees nie, dat sy werk in alle opsigte ooreenstemming moet toon met w a t ons in
nerlike eis nie. Die taak van die kritikus
hier is veral om hom volkome in te lewe
in die poësie wat hy moet beoordeel, en
om dan onbevooroordeeld daardie digter
se poësie te karaktiseer. E n t o g het die
kritikus net sy subjektiewe gevoel om hom
te lei; daaronder is daar dan ook naas of
in die objektiewe karakterisering die sub
jektiewe waardering of veroordeling.

Die gedigte in bogemelde bekroonde digbundel v a n die Vlaamse digter Herreman
bekoor m y persoonlik nie veel nie, en t o g :
in sommige kringe is dit baie geprys en
veral geroem as poësie w a t die lewe „tot
o p die draad" gee. Dit is ligte werk hier
die; die kleure is nooit diep, die emosie
vloei nooit w y d nie. Waar die diep ern
stige jong Vlaamse digter V a n der Voorde
sonder omweg s y geestelike ervaring vir
ons meedeel, daar doen Herreman dit nie.
H y spot altyd m e t eie verlange, hy is vol
selfironie, en soos 'n belleblaser is hy net,
tevrede om die ligtende seepbel voor hom
te sien en bly te geniet v a n sy kort be
staan, al is daar 'n vreemde onrus in sy
hart oor die kortstondigheid van die skone.
Maar wat hinder in die gedigte is die
gebrek aan 'n dieper toon, 'n voller agtergrond. Die digter wil in enkele verse 'n
emosie konsentreer, hy soek na gespannen
heid, na die flitsende w a t in die korte, die
intensiewe lewe. Maar ek vra m y af w a t
in 'n gedig soos die volgende skuil:
Rook, die kronkelt naar de wind:
Zoo heb ik mijzelf bemind,
dat ik wankelde onder grillen.
Konden eens mijn driften stillen,
'k zou dan als een kerel staan,
die, m e t zonden wel belaan,
en op wien de vogels morsen,
toch den hemel tracht te torsen.
Het ons hier nie te doen m e t 'n opsetlik
nagejaagde eenvoud — iets w a t , b.v.,
vreemd is aan 'n gedig soos „Beatrijs" —
m e t 'n gebrek aan wesenlike erns w a t die
digter nie vry laat pleit van ligsinnigheid
nie?
Ek siteer hier 'n gedig v a n Herreman
s e geesverwant Richard Minne en Herre
m a n se lofrede daarop—dit tipeer hom as
digter:
Gelijk een bron
Zijt g e in de zon
op de hoogvlakte v a n Pamir.

Geen herder zelfs
die in 't gewelf
van zijn hand uw klaarheid scheptVan heinde en ver
alleen een ster
schiet toe en geeft zich gewonnen.
„Dit is het schoonste gedicht v a n Minne,
een der schoonste die sedert Gezelle in
Vlaanderen werden geschreven, en een
der schoonste van de wereldlitteratuur."
Miskien is ons nie gewoon aan hierdie
soort gedigte, hierdie besonder soort uit
drukking met hulle intense uitdunning
nie, maar ons soek t o g maar almal n a die
geheimsinnige „trilling van die ewigheid"
in poësie, en as ons dit nie vind nie, sou
dit altyd aan ons skeel?
C

M. V A N D E N HEEVER.

N U W E A F R I K A A N S E KORTVERHALE.
Deur Sangiro, Jochem van Bruggen en
Leon Maré. ( N o . I l l in die serie Die
Kortverhaal onder Redaksie van M.
L. du Toit). J. H. de Bussy, Pretoria,
1932.
DIE

JONGSTE A F R I K A A N S E KORT
V E R H A L E . Versamei deur M. S. B.
Kritzinger. N o . IV van „Die Kortver
haal". J. H. de Bussy, Pretoria, 1932.

Hierdie twee bundeltjies maak Dele III
en IV u i t v a n die reeks „Die Kortverhaal"
onder redaksie v a n M. L. du Toit, w a t in
twaalf nummers kompleet moet wees. Die
taak van die samestellers van hierdie bun
dels oorspronklike Afrikaanse kortverhale
i s bemoeilik deurdat hulle v a n party uitgewers geen verlof kon kry om verhale
wat reeds deur hulle gepubliseer was, o p
te neem nie. Die stukke in N o . III is dus,
met uitsondering van die eerste wat
vroeër in „Die Nuwe Brandwag'' verskyn
het, op versoek v a n Dr. M. L. du Toit
spesiaal vir hierdie reeks geskrywe; en
No. IV is samegestel uit stukke w a t in die

tydskrifte verskyn het, veral in die afgelope jaar, terwyl 'n paar bekende skrywers spesiaal 'n stuk vir hierdie geleentheid geskrywe het.

sondere gevoelens van die hoogste suiwerheid en reinheid, val dit op dat ons Afrikaanse skrywers nog glad te min werk
maak van juistheid en raakheid van uitdrukking. Selfs by ons bekendste skrywers
krioel dit b.v. nog van Anglisismes.
Ondanks hierdie kritiek bevat die bundeltjie egter 'n aantal werklik mooi verhaaltjies en sketsies. Behalwe Toon van
den Heever se „Werkstaking by die Kleigat", w a t reeds min of meer klassiek geword het, wil ek spesiaal noem ,,Djakkalaas"
(E. B. Grosskopf),
„Verbitter i n g " (C- M. van den Heever)
en
„Die Juweel" (Anna de Villiers). In
hierdie verhale word nie alleen lewende
mense geskep nie, maar sonder storende
oordrywing word 'n sterk, blywende indruk gewek wat nog lank naleef. Veral
in „Verbittering" is die ritmiese gehalte
van die prosa ook treffend.

No. I l l bevat, behalwe die roerende, in
ritmiese prosa geskrewe skets „Koors" van
Sangiro, nog drie sketse van Jochem van
Bruggen en vier stories van Leon Maré.
In die sketse van Van Bruggen teken hy
die karakter en bedryf van plattelandse
sukkelaars op sy gewone talentvolle manier met fyn psigologiese trekkies,
die
lewe uitbeeldende konversasie, lewewekkende gedagtepraat. Dat Leon Maré die
g a w e om met woorde te skilder in buitegewone mate besit, kom in hierdie stories
van hom andermaal uit, maar by hom is
die konversasie hopeloos onnatuurlik en
slegte taal verstoor voortdurend die genot
van die leser. Die onmoontlike romantiese
inhoud van sy stories herinner aan die
dae van D'Arbez. Skoolkinders sal ongetwyfeld altyd deur sulke
stories geboei
word; onder ernstige hedendaagse literatuur verdien hulle egter nouliks 'n plek.

Die twee bundeltjies word hartlik verwelkom en kan vir verskeie doeleindes aanbeveel word, vir skoolgebruik, vir ontspanningslektuur, vir kunsgenot.
J. J. LE ROUX.

In No. IV is nie minder as dertien stories en sketse opgeneem nie. Dis goed dat
hierdie reeks Kortverhale begin het met
bloemlesinge uit die Nederlandse en Skandinawiese literatuur. Dit sal die ernstige
Afrikaanse student help om 'n skifting te
maak in hierdie enigsins bont versameling,
waarin party stukkies n o g taamlik onjyp
is en ander nie beter beskrywe kan word
as verdienstelike
ontspanningsliteratuur
nie, maar uit almal waarvan die strewe na
iets hoërs t o g blykOor die algemeen word uit hierdie bundeltjie duidelik dat ons skrywers van kortverhale nog baie te leer het- By party Ï3
'daar te min konsentrasie op die hoofmotief, by andere te min styging in die
spanningslyn, by nog andere ontbreek daar
'r. stemming wat die hele stuk deurtrek.
\ eral in die kortverhaal, wat deur sy beperking geleentheid bied vir die uiting in
beknopte vorm van gekonsëntreerde en beli

OP DIE VOORPOSTE, deur G. C. en S. B.
Hobson. J. L. van Schaik, Bpk., Pretoria, 1932.
Die kuns van die Hobsons het ingeset
met 'n hoogtepunt. Hulle het gedebuteer
met die suiwer en mooi werk ,,Kees van die
Kalahari", waarin die hele dierelewe van
die Kalahari, met al sy bittere, meedoënlose wreedheid in die stryd om die bestaan,
met al sy intieme gesinsliefde en trou, sy
sluheid en g e e s t i g e ratsheid,
dramaties
beleef word deur die outeurs en deur hul
lesers en vanself simbool word van menslike stryd en liefde en begeertes, net soos
die sober getekende ,,spel van minne" van
die twee rooijakkalse in die grootse, misterieuse Kalahari-natuur diep-menslike simboliek geword het. Dat „Skankwan van die
Duine" nie hierdie hoë peil sou handhaaf
nie, was te verwagte: immers die Boes-
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man mis die tere prag van die dier en kan
ook nie boei deur psigiese diepte nie.
In „Op die Voorposte" verras die Hobsons ons m e t . . . 'n intrigeroman! Nogal 'n
historiese roman! Dit speel in die troebele dae waarin die twee republieke Stellaland en Gosen tot stand gekom het, en
het as held 'n karakter wat ge-inspireer is
op die historiese figuur van die berugte
perdedief Scottie Smith. Ons kry hier 'n
e g t e intrige-roman: 'n held met al die
deugde en vermoëns wat hom verhef bo sy
medemense, 'n roofridder w a t die verdrukte en onbevoorregte te hulp kom; en
as milieu wat onbegrensde moontlikhede
oplewer, die wettelose
wereld
van die
„wildebeesvreters", waarin hy telkens op
die mees onverwagte wyse kan
ingryp
vanuit sy misterieuse woonplek in die onmeetlike Kalahari.
Aan spannende momente en avonture ontbreek dit dan ook
nie.
En tog moet ons hierdie roman nie op
een lyn gaan stel met „Johannes van Wyk"
en sy talryke nasate nie. Die pedagoog sal
'n vergelyking tussen hierdie boek en b-v.
,,Oorlog tussen twee Dokters" van onskatbare waarde vind om die leerling die verskil te laat besef tussen blote ontspanningslektuur sonder enige psigologiese
waarheid en 'n intrige-roman geskep deur
'n kunstenaar. In „Op die Voorposte" is
lokale kleur—uitbeelding van die t y d g e e s ;
w a t meer i s : hier is dramatiek—die morele
konflik in die siel van die held. Wel word
Le Roi later te veel 'n wondermens, maar
hy bly ons belangstelling behou deur die
bitter stryd wat hy in sy siel uitveg en
wat daarmee eindig dat hy, wat hom
in die onbesonnenheid van sy eerste eensame jare besoedel het deur te lewe met
'n Barolong-meid, die ethos van die Boerevolk erken en verder w e g trek die geheimsinnige Kalahari in. Hoe goed is ook die
figuur van Oom Jan Viljee geteken.
Bo alles bied hierdie boek ons werklike
vertelkuns; die kunstenaars het daar ver-

rassend in geslaag om hulle stof te beheers, al die gebeurtenisse wat oor 'n tydperk van twintig jaar speel. Hulle besit
die in ons literatuur nog so seldsame g a w e
om in 'n paar bladsye die uiterlike gebeurtenisse snel en hewig te laat afspeel
in verband met die sielelewe en die stemminge van die held. Ek doel hier natuurlik
op die eerste hoofstukke, want die laaste
hoofstukke word alte romanties en avontuurlik—beter g e s ê : ons het hier met 'n
eienaardige tweeslagtigheid te doen. Die
eerste helfte gee kuns van 'n heeltemal
ander soort as die tweede; die eerste deel
bevat die belofte van 'n goeie karakterroman, die tweede deel is die slot van 'n
intrigeroman. A s slot van die eerste deel
doen die tweede deel as te romanties aan.
Die skrywers begin met 'n mooi tekening
van Le Roi en sy stemminge, hulle wil ons
blykbaar die mens teken, maar later gee
hulle ons hoofsaaklik sy romantiese dade
en lewe, wat blykbaar direk ge-inspireer
is op hulle historiese figuur. Daardeur het
die werk tweeslagtig geword, en die leser
slaak die versugting dat die kunstenaars
elkeen van hierdie konsepsies afsonderlik
tot 'n harmoniese kunswerk m o g uitgewerk
het. Nou ontbreek die eenheid, en na die
inleidende hoofstukke kom die romantiek
van die slot as 'n teleurstelling,
terwyl
aan die ander kant 'n suiwere intrigeroman
wat in ons eie verlede speel, 'n welkome
aanwins sou gewees het veral vir ons opgroeiende geslag.
Ons bewonder die knapheid
waarmee
die skrywers ons sober maar indringend
Ronald se stemming daar aan die pier van
„Die Baai" suggereer. Dan die kort hoofstukkies oor die lewe op Flinkfontein met
die mooi uitbeelding van die plaaslewe en
van Oom Jan as tipe van die rusteloos
werksame boer. Wat 'n goeie tegniek in
die vyfde en sesde hoofstuk, waarin die
gebeurtenisse mekaar so snel opvolg. Wat
'n verfrissing, so'n verteltrant, na al die
eindelose lang eksplikasies en temerig-uit-

voerige verhale van die meeste van ons
romans, waarin die vervelig in afgeslete
beeldspraak moraliserende outeur self
hinderlik op die voorgrond tree, en veral
ook na die lywige produkte van die nie
juis hewige fantasie van so baie skryfsters
wat gewoonlik die verbeeldingskrag van
hul lesers vermoor.
Die taal en styl is nog nie heeltemal
vry van vlekkies nie—maar die plaasruimte ontbreek om daarop in te gaan.
Graag sou ek uitgewei het oor die kerna g t i g e „spraak'', die suiwere Afrikaanse
woorde en beelde waarvan die skrywers
gebruik maak by hulle uitbeelding van die
plaaslewe. Ook die dialoog is oortuigend
deur die natuurlike idioom. Dit verras ons
des te meer as ons bedenk dat die Hobsons self Engelssprekend is„Op die Voorposte"
is 'n daling na
„Kees van die Kalahari", maar dit bring
verrassende beloftes; dit kan die wegsak
beteken w a t aan 'n hoë sprong voorafgaan.
Dis ook 'n welkome aanwins in die biblioteek van die algemene leser, vir wie daar
op die gebied van die intrige-roman nog
g e e n pitkos bestaan nie.
G. DEKKER.

soos Norden, Weber, Carcopino, ens., gewek het, het 'n nuwe spoorslag aan die
bestudering van die jeugwerk van Rome
se groot skeppende digter g e g e e . Ons is
Mr. De Koning dankbaar vir sy getroue
en goed versorgde vertaling.
Orals tref
ons die spore hoe hy met veel liefde geskaaf en gepas het om sy
vertaling 'n
weerspieëling van die Latynse teks te
maak. Selfs waar ons die samegetrokke
vorm „deum" vind, word dit deur „Goön"
weergegee. A s proewe van sy werk haal
ek uit die tweede Ecloga aan:
Kom toch hier, gij beeldschoone knaap!
U torsen de nymphen
Korven vol leliën aan; U plukt ook de
\
blanke Najade
Bleeke violen en trotsche papavers en voeg
er de bloemen
Bij van de geurige dil, die schikkende
tusschen narcissen,
Weeft erin kassie en velerlei kruid van
lieflijke roke,
En schakeert anjelieren zoo teer met
gouden tijloozen.

VIRGILIUS' H E R D E R S Z A N G E N , naast
den oorspronkelijken Latijnschen tekst,
metrisch vertaald door Mr. P. W. de
Koning, met een Inleiding over Virgilius en zijn Herderszangen, door Dr.
J. de Decker, pp. 113. Uitgave N. V.
Swets en Zeitlinger, Amsterdam, 1932.

Zelf, zelf lees ik U kweeperen, vaal, met
dons overdekt en
Tamme kastanjes te zaam: mocht Amaryl
die zoo gaarne!
Wasgele pruimen meteen: ook dat ooft
geef ik zijn eere.
U, laurieren, ook pluk ik en U, naburige
myrthen,
Samengewassen opdat gij U w lieflijke
geuren zoudt mengen.

„Virgilius zou een groot dichter zijn,
ook al had hij slechts de tien Herderszan
g e n (Bucolica of Eclogae) geschreven,
die ten allen tijde, maar vooral in de laat
ste jaren, een voorwerp van studie en be
wondering zijn geweest," aldus Dr. J. de
Decker in sy nugtere Inleiding—nugter,
veral, w a t s y interpretasie van die be
roemde, maar vandag byna berugte Vierde
Ecloga betref. Die religieus-historiese be
langstelling wat hierdie Ecloga by manne

'n Paar verse uit die Vierde Ecloga:
Dan (want reeds is het tijd) aanvaard die
hoogste der ambten,
Dierbaar kroost onzer Goón, groot oir van
Jupiter zei ven!
Zie, hoe 't heelal in het evenwicht trilt van
zijn luchte gewelven,'
Alle de landen, de vlakten der zee en het
diep van den hemel,
Zie al wat is van vreugde vervuld om die
komende tijden!

Hieruit sien ons dat De Koning so'n
weerbarstige versmaat soos die hexameter met veel sukses aangewend het. Die
werk i s goed gedoen, die druk is helder,
en diegene w a t hulle kennis van Virgilius
wil verfris, sal hierdie uitgaaf van die
Eclogae met vertroue in die hand kan
neem.
Virgilius was die korifee van skeppende
digters onder Octavianus — die eerste
groot tydperk toe die Romeinse g e e s die
Griekse g e e s oortref het met oorspronklike
werk t e voorskyn te bring. Maar spoedig
het die dwingelandy van die Keisers die
bedrywigheid van skeppende geeste gekortwiek- Ons dink aan Seneca en Lucanus onder Nero, en die skrik w a t van Domitianus uitgegaan het. Had s y tirannie
langer voortgeduur, dan m a g ons ons wel
afvra of manne soos Juvenalis en Tacitus
koppe sou gehad om na boontoe te steek.
Die respublica litterarum kon hier ook
geen ander g e s a g duld nie en daarom het
dit ook die onderspit gedelf.
Ons hier in Suid-Afrika sal dit seker
toejuig as die vernaamste Griekse en Romeinse skrywers ook in Nederlands uitg e g e e kan word soos die Loeb Classical
Library of die Association Budé om die geinteresseerde leek in die geleentheid te stel
om sy kennis van die klassieke van alle
roes skoon te poets. Wat formaat betref,
verdien die Loeb Classical Library die
voorkeur vir die liebhebber van die klassieke w a t 'n skrywer van sy jeug in sy sak
wil saamneem om in die wye veld te geniet.
In Engeland en Frankryk doen hierdie
metode veel om belangstelling in die klassieke gaande te hou — kon Nederland nie
sy kragte so saamspan dat die leek m e t 'n
taamlike kennis van die klassieke ook in
staat gestel sal word om op aangename
wyse. dit aan te vul nie ? Af en toe kry 'n
man van naam so'n bevlieging om iets te
vertaal. Ons dink ook aan Boutens se
werk- vir Aischylos, dr. J. J. Terwen se

vertaling van „De Aeneis", dr. Timmerman se metriese vertaling van die „Ilias",'
prof. Hesseling se vertaling van Epiktetos,
ens., maar dis gewoonlik nie uitgawes w a t
bedoel is vir die sak van die spaarsame
man nie. Die vakman sal nie veel hieraan
hê nie, maar dis die breë lae w a t bereik
moet word as die klassieke op die duur g e handhaaf sal word.
H. G. VILJOEN.
VAKWOORDEBOEK: SCIENTIFIC A N D
TECHNICAL DICTIONARY.
Deur
dr. D. F. du Toit-Malherbe, professor
in Chemie aan die Universiteit van
Pretoria, ens., met die Medewerking
van vyf-en-twintig vakgeleerdes. Deel
I:
Engels—Afrikaans/English—Afrikaans, pp. 353, dubbel kolom. Uitgewers Firma J. H. de Bussy, Pretoria, H.A.U.M. v / h . J a c Dusseau &
Ko-, Kaapstad, 1932.
Hierdie Vakwoordeboek van prof. dr. DF. du Toit Malherbe is 'n gebeurtenis van
die eerste grootte in die wetenskaplike en
kulturele ontwikkeling van die Afrikanervolk en sy taal. Van onkundige sy het ons
so dikwels die aantyging verneem dat
Afrikaans geen taal vir die wetenskap is
nie, omdat daar geen terminologie bestaan
nie. In Amsterdam w a s daar kort voor die
Groot Oorlog 'n wêreldkongres van fisioloë. Die Afrikaanse mediese studente het
goedgunstiglik as tolk vir die Engelse besoekers opgetree om hulle tuis te laat voel.
Een van hierdie wêreldligte uit die Eilanderyk kon sy verbasing nie verberg toe
hy toevallig verneem dat die Afrikaners
hulle voorlesings in Amsterdam nie in
Engels volg nie, maar wel in Nederlands.
Geen wonder dat sy landsman in Parys dit
as die grootste openbaring a g dat elke
Parysenaartjie van kindsbeen af Frans so
vlot kan praat nie. Ook geen wonder dus
dat die Fransman antwoord dat die Engelsman nie net op 'n eiland woon nie, m a a r
elke Engelsman is pok 'n eiland. Deur die

opstel van hierdie Vakwoordeboek het prof,
dr. D. F. du Toit Malherbe 'n diens van
onskatbare waarde aan die g e s a g en bevordering van die Afrikaanse taal bewys.
Niks het ek altyd meer betreur nie as dat
die Nederlander so koud teenoor ordentlike leksikografie gestaan het. In stede
dat die Nederlander m e t s y ou en onafhanklike kuituur op leksikografiese gebied
dit verder as Prick van Wely se E n g e l s —
Nederlandse
en
Nederlands—Engelse
Woordeboekie kon bring om ons in SuidAfrika te help, vind ons nou die eienaardige verskynsel dat hierdie Woordeboek
die beste van sy soort ook vir Nederland
i s ! Waar die Afrikaner op Van Dale aang e w y s is, is die Nederlander nou op Malherbe as die beste van sy soort aangewys!
Dit is ten minste die betekenis van prof.
dr. Bokhorst se „Voorbericht voor Nederlands-sprekenden": ,,Daar er echter in het
Nederlands geen Vakwoordeboek van zulken omvang, alle exacte en semi-exacte
wetenschappen, benevens de voornaamste
techniese vakken, zooals luchtvaart, radio,
enz., omvattend, bestaat, voorziet dit
Afrikaanse woordenboek ook op de gewone
Nederlandse boekenmarkt in een leemte.
N o g nooit is door zulk een omvangrijke
staf van wetenschappelike werkers getracht de Engelse vakterminologie te .verdietsen'." Dit is nou nie juis glashelder
uitgedruk nie. Ons wil prof. Bokhorst nie
die verwyt maak dat hy taalkwessies ook
deur Engelse bril sien en die Engelse besoeker in Amsterdam byna gelyk gee nie.
In hoofsaak is dit ons tog te doen om die
Nederlandse ekwivalente, nie maar net 'n
skepping van 'n nuwe woordeskat om die
Engelse terminologie te „verdiets" nie.
Wat Afrikaans nou vir Nederlands doen,
moet die Nederlander al lankal vir ons gedoen het. Maar die Nederlander, met sy
polygottie, w a s alte dikwels tevrede met
die vreemde sonder om op eie bene te leer
staan — vandaar dat ons stryd in SuidAfrika soms so uiters moeilik is, omdat ons
a a n g e w e s e bondgenote ons nie die nodige

wapens kan verskaf nie. Prof. Malherbe
het met hierdie woordeboek ons een van
die beste wapens in die hand geplaas om
'n suiwer wetenskaplike taal in Afrikaans
op te bou.
Die stéekproewe w a t ons gemaak het,
toon die deeglikheid van die werk. Maar
ons moet ook daaraan dink dat die samesteller die hulp van vyf-en-twintig vakmanne gehad het- Ons vertrou dus dat
iedereen hierdie Vakwoordeboek in die toekoms aan sy elmboog sal hê en tekortkominge sal aanvul en dit na die samesteller stuur, want ieder dag groei 'n taal se
woordeskat, en daarom moet ons a?mal help
om dit so volledig moontlik te maak. Leksikografie is 'n lewenstaak. Geleerdes soos
Du Cange en Forcellini het as jong manne
met hulle woordeboeke begin en as g r y s aards dit eers aan die drukker oorhandig.
Die regte leksikograaf moet hom dus tot
lewenslange dwangarbeid veroordeel as hy
sukses met sy werk wil hê — en dit het
ou dominee Trom ontgaan — sien Voorberig p. VII.
Die spelling van vreemde woorde is in
Afrikaans "n brandende kwessie.
Die
neiging w a s eers om die spelling van sulke
woorde so veel moontlik te verafrikaans.
Met die veelvuldige gebruik van vakterme
vind die vakman dit uiters moeilik om voor
die voet alle woorde te ver afrikaansHy
kom klanke teë wat, as hulle taamlik foneties in Afrikaans weergegee word, so
vreemd daar uitsien dat die moed hom
naderhand ontbreek om met verafrikaansing vol te hou. Die gevolg is dat vakgeleerdes meer en meer konservatief teenoor verafrikaansing staan. Hulle is die
mense wat die spelling-moeilikhede die
beste begryp, want die leek gebruik die
vakwoorde maar by uitsondering, terwyl
die vakgeleerdes daagliks daarmee in aanraking kom.
Prof. Malherbe het die grondslag van s y
Woordeboek seker nog in die tyd van
streng verafrikaansing gele, en
nou
swaai ons sterk om na die konservatieWe

rigting. Spore van hierdie oorgangstydperk vind ons seker in die Woordeboek.
Ch en k wissel mekaar af soos in Chlorose
en kloroform, maar x word behou; dan,
weer, word z in 'n s verander. Daar is
nog baie ander puntjies insake die spelling
van vreemde woorde w a t die taalpape
hoofbrekings besorg. Die Groot Woordeboek van prof. J. J. Smith, so ver ek weet,
sal nader aan die Griekse en die Latynse
spellingvorms staan. En dit lyk m y of
die vakgeleerdes meer en meer daarvoor
voel. In 'n tweede uitgaaf sal prof. Malherbe allig ook meer konservatief wordDit gee ten minste meer eenvormigheidNou het ons Chlorose, maar dan weer
kloroform. Dit lyk m y darem 'n bietjie te
eklekties. Dit het maar net met die vorm
te doen. Dit tas nie die eintlike groot
waarde van prof- Malherbe se werk aan
nie. Hier het ons een van die ou stryders
vir ons taalregte w a t
met hierdie
Woordeboek op daadwerklike wyse sy bydrae tot die opbou van ons taal lewer.
Hier het ons d i e ' v r u g van jarelange arbeid, 'n bruikbare werktuig w a t die werk
van die wetenskaplike aansienlik gaan
vergemaklik.
Ook die uitgewers kom alle eer toe vir
die netjiese wyse waarop die drukwerk uitgevoer is. Die letter is helder, en die band
stewig en sterk.
Die Tweede Deel sal Afrikaans—Engels
wees, en almal w a t reeds met die Eerste
Deel kennis gemaak het, sal seker met
spanning daarna uitsien.
H. G. VILJOEN.
DIE A F R I K A A N S E BEWEGING, deur G.
S- Nienaber. Deel I. Geskiedkundige
oorsig. J. L. van Schaik, Bpk., Pretoria, 1931.
Die Eerste Beweging met sy yoorgeskiedenis en sy politieke, maatskaplike en
opvoedkundige agtergrond bly vir m y altyd, ook in m y lesse, 'n aantreklike terrein, waarvan 'n helder samehangende

beeld, organies-uitgroeiend voor ons oë,
nog geteken moet word. Persone en g e beurtenisse, maatskappy en ontwaking van
volksbewussyn, eerste letterkundige stamelinge en groot-nasionale drome — dit alles
saamgevat kraglynig en beheers! Met die
wyer gapende tydsafstand tussen ons en
hulle win elke belangelose daad, elke moeisame p o g i n g aan belangrikheid en waardering by ons jongeres wat geleer het om
durf en wilskrag in ons eerste geesteliknasionale stryd te eer. En as 'n mens dan
in ons teenswoordige mars die geskuifel en
gestamp van voete verneem en die al te
goedkoop basuingesketter, dan vra j y bekommerd of ons, man vir man, dieselfde
moed en trou en geloof in ons omdra as
dié wat die lang pad van nasiewording
begin loop het. Die Eerste Beweging w a s
tastend en wegbereidend, die Twede ingrypend en vervullend; die Eerste uiterlik,
die Twede innerlik; die Eerste ekstensief,
die Twede intensief; die Eerste w a s g a n s
en al daad, die Twede besinking en geestelike ryping.
AI het die skrywer van hierdie monografie, wie se geesdrif en eie, tydrowende naspoor-arbeid op baie plekke merkbaar is,
net die historiese sy behandel (die letterkundige aspek word in 'n volgende boek
belowe), dit is die eerste poging waarby
'n so omvangryke en saamvattende perspektief van albei Beweginge gesoek word.
Waarderend kan ek g e w a a g van verdienstelike inwerking deur die skets heen van
heelwat aanvullende gegewens vergaar uit
die
joernalistieke
bedrywigheid van
vroeër en later. Hierdie nadruklegging op
die joernalistiek open verrykende insig in
die werk van persone en vereniginge en
sal by voortgesette studie en oordeelkundige koördinering 'n kostelike middel word
om die g a n g van ons nasionale oplewing te
bepaal in die lig van beïnvloeding en uitbreiding, van aksie en reaksie, van bekamping en versoening, van stremming en
voortstuwing. Meninge, verslae, briewe,

polemiek, vlugskrifte vorm hier 'n „Fundgrube" vir die ywerige naspoorder. Ver
al die Twede Beweging met sy nuwe uitkyk, intensiewer werksaamheid en dieper
ontginning van die bodem, w a g ook nog
op vaslegging in 'n voldrae beeld met regte
verhoudinge en gefondeerde karakteristiek.
Daarvoor sal die meer indiwidueel gekleur
de gegewens van die hand van Adv. J. H.
H. de Waal, w a t op die oomblik in „Die
Huisgenoot" verskyn, nuttig kan w e e s vir
bepaalde aksentuefinge en winning van
suiwerder perspektief.
In die boek van wyle dr. L. v. Niekerk
i s voorgeskiedenis en agtergrond feitlik
afwesig.
Persoonlike invloede moet hier
in die begin goed onder die oë gesien word,
en dit is 'n verdere verdienste van die
heer Nienaber dat hy, ook veral gebruik
makend van w a t in die loop van jare aan
die lig gekom het, hierdie kant na vore
bring. Met die oog op die wordingstyd
van die Twede Beweging egter verdien die
rol van die Vereenvoudiging in die l i g van
Goethe se woord: „Ich bin der Geist, der
das Böse will und doch das Gute
schafff', veel meer en besondere aandag
wanneer die verwikkeldheid van mening en
invloed, van stroming en teëstroming, w a t
ons die agtergrond van die Twede Be
w e g i n g noem, ontwar sal word. In ver
band hiermee wil ek w y s op die houding
van die Kaaplandse onderwysers teenoor
Afrikaans op hul kongres
(Somerset
Strand, Des. 1906) waarvan 'n kort relaas
te vind is in „De U n i e " en „Ons Land".
N a a s reeds deur m y aangeraakte kapit
tels maak ek melding van ander soos:
„Voorbereidende werk vir die Genootskap
van Regte Afrikaners" (G.R.A.), „Oor die
G.R.A. en Afrikaans", „Die verband tus
sen die Eerste en Twede tydperk", „Oor
Vereniginge en Afrikaans", „Amptelike er
kenning en algemene toepassing", waarin
die skrywer die g a n g van die Beweginge
skets m e t invlegting van 'n menigte besonderhede in 'n boek bestemd vir studente
e n skoliere en geskrywe met die doel „om

die hoofrigtinge van die Afrikaanse Taal
beweging in sy g a n g tot kragtige openbaringe aan te dui". Volgens die gestelde
bestek m a g ons dus g'n grondleggende
werk verwag nie; trouens so 'n werk sou
heel ander afmetinge moet aanneem.
*
*
*
Of die werk m y bevredig?
Die skrywer het 'n eie kyk, bied veel
lesenswaardigs en aanvullende stof en
beskouinge, lewer bewys van indringende
en volhardende arbeid. Op verskeie plekke
van die terrein is hy volkome tuis en be
skik hy oor genoegsame feite. Maar ek
mis in hierdie boek die helder beskouing,
die skouende krag w a t die eis is van alle
oortuiende geskiedskrywing en w a t met
des te sterker sentrasie-vermoë straal na
mate gestelde bestek beperk word. Ek m i s
die saamvatting van g e g e w e n s a s veruitwendiging van geestelike dinamiek.
Ek
mis die kyk wat die groot momente van 'n
beweging vat, en die warm, deurtastende
karakteristiek w a t hulle omlyn, hul aanstuwing en hul verflouing, in groeiende
helderheid.
Rondom 1880 is so "n moment in die
g a n g van die Eerste Beweging. E n om
streeks 1896 'n twede toe die rugsteuning
van 'n jonger geslag tot nuwe s t y g i n g be
moedig. Dit is die inluiding van 'n twede
tydperk in die Eerste Beweging, 'n organiese groei-moment, en glad i e t s anders
as die verkeerd opgevatte en ongegronde
indeling van wyle dr. L. van Niekerk.
Die tekening van duidelike lyne waarby
feite en gebeurtenisse in 'n regte lig tree,
nadruklegging op die belangrike en ondergeskikmaking van die minder belangrike,
waardeur alleen die oorsigtelikheid ont
staan, dit sou 'n metode w e e s w a t 'n m a g
van besonderhede diensbaar kan maak aan
die totaalbeeld sonder dat hulle hinderlik
word- . D a t die boek hierin tekortski et, is
'n prinsipiële fout.
Die behandeling van die oorgang van die
Eerste tot die Twede Beweging bly 'n
moeilike taak. Om helder in die lig te

stel die oorsake van die skielike verskyning
van nuwe skoonheidswaardes, daarvoor is
n o g noulettende studie nodig. Die leiers
van die Ou Beweging het nie die flouste
aanraking geken m e t die geestesverjonging
in Nederland nie- Hulle w a s so onkundig
van die literêre opbloei daar oorkant dat
g'n straal van Nederland se nuwe son in
hul esteties-benoude afgesonderdheid deurgedring het nie. En tog, plotseling omstreeks 1904—1905 klink verse op van glad
'n ander orde, die indiwiduele en gevoelde,
soos: „Daar rys soms stemme in die nag
. . . .", „O land van sonlig en van sterre",
„Die Winternag", en so meer.
Tussen 1896 en 1906 lê, afgesien van 'n
sielskokkende oorlog, die geestelike voorbereiding van 'n jonger Afrikaanse geslag. In hierdie tyd ontwikkel waardevolle
vormkragte in die Bolandse skool en uni
versiteit en
in die Pretoriase Gimnasium. Wie regte perspektief wil win,
sal hierdie stuk agtergrond in sy volle omv a n g moet ondersoek.
Enkele opmerkinge van saaklike aard
verdien hier 'n plekkie.
1. By die opsomming van geskiedenisboekies in gebruik in die skole teen die
end van die 19de eeu moet veral Sidwell nie weggelaat word nie (bis. 41).
2. Ek glo, die skrywer gaan veels t e ver
wanneer hy „die agteruitstelling van
Pannevis'' toeskrywe aan sy „onbestendigheid en fanatieke oorywer" (bis. 55),
gesteld al dat die beskrywing op hom
sou pas. Die saak is meer kompleks.
3. Alles w a t gesê word in verband met die
stigting van die A.T.V.-tak op Stellenbosch (blss. 136—137) is onjuis. Moontlik dink die skrywer hier o-a. aan m y
voorsittersrede op die A.T.V.-kongres
(Des. 1907 in Kaapstad).
4. Die ,,Tydskrif vir Wetenskap en Kuns"
is sedert ongeveer twee jaar nie meer
die offisiële orgaan van die Akademie
nie (bis. 147), hoewel hy om begryplike
rede nog geldelike steun van dié kant
ontvang.

5. Prof. Kluge was nie 'n „stofdroë taalkundige" nie (bis. 172), maar stof w a t
vir leke droog m a g lyk, het hy op geniale
w y s e in voordrag en geskrif laat lewe.
6. Vir ,,ag jaar" op bis. 38 lees „agtien
jaar".
In 'n boek bestemd vir gebruik op skool
en aan die universiteit, m a g 'n mens, al
wou jy ook die resensie-mode in ons land
veronagsaam, sekere tekortkominge in
taalgebruik nie deur die vingers sien nie.
Enige kursivering is op rekening van die
resensent.
In die sin op bis. 16 beginnende met:
„Vandag slaan die meeste geleerdes . . •"
en eindigende m e t : „die slawe inkluis",
waarin die Vreemdelinge-Nederlands-teorie
onaanneemlik geformuleer word, is die
tussensin: „of die natuurlike vorming dan
altans net bespoedig kan wees," sintakties
nie in orde nie.
In: Dit sal opvallend wees hoe min
Afrikaners van geboorte aan hierdie bedrywigheid bewus deelneem „en lewer nog
'n bewys hoe gering hulle hul eie spreektaal g e a g het" (bis. 21) is die onpersoonlike ,,dit" van die eerste deel nie die onderwerp van die gekursiveerde sin nie.
Op bis. 70 (in die middel) sou die sin
liewer moet lees: „Juis die besef van die
noodsaaklike ondergang" ens.
„In die valtyd (lees: „tyd van verval")
was die kenmerkende neiginge naas die
konsentrasie van m a g in die hande van
een heerserspersoon die politieke afswaai
van die gebaande w e g af en soos verkondig
in die hooforgaan, waardeur alles w a t van
die Patriotkantoor en in die nuwere
Patriotspelling kom in 'n ongunstige reuk
te staan kom" (bis. 95.).
Hierdie sin vereis grondige hersiening.
A s „neiginge" (mv.) word aangegee „die
politieke afswaai van die gebaande w e g
af", daarom is die meervoudsvorm onnodig. Verder maak die daaropvolgende
„en" voor „soos" die sinktaktiese samestel
onmoontlik.

DIE: NUWE BRAND WAG.

Dit is genoeg om die skrywer daarop
te w y s dat hy in 'n moontlike twede druk
suiwerder versorging van sinsbou en in die
algemeen meer helderheid van segging be
hoort na te strewe.
Verskeie male tref 'n mens „in die eerste
geval" (so o-a. op blss. 28, 37, 65) vir ,,in
die eerste plaas".

Eienaardige vorminge soos „wisselredenaars" (bis. 26) vir sprekers in 'n dia
loog en 'n beeld soos „wordingsdrempel"
(van 'n volk, bis. 139) is minder gelukkig.
Bloemfontein,
20 Junie, 1932.
D. P. MALHERBE.

Bladvullings.
Ek (beweer) dat die natuurlike dood, die dood van die mens in die
primitiewe tyd en wat sy gepaste einde is as slot van sy hele lewe, die natuur
like dood bestaan nie meer nie. In ons moderne lewe sterf iedereen per on
geluk. Die lewe word nie meer op gebruik nie, dit verniel homself, dis 'n
selfmoord, langsamer of sneller.
DE

GONCOURT.

My liewe man, moenie vrees vir jou dood nie: vrees vir jou lewe. By
jou dood sal jy verby kom: hy sal nie te swaar wees nie; want as hy te swaar
sou wees, sou hy onmooglik wees; en as 'hy onmooglik sou wees, sou jy onsterflik wees. Wees gerus oor daardie plig wat van jou gevorder sal word op
die aarde: jy sal nie kortkom nie — daardie laaste skuld sal jy betaal tot op
die uiterste greintjie van die uiterste penning.
LANGENHOVEN.

Weet wel dat woorden dikwels dolers zijn, de deur der lippen verlatend,
uitgaan en wandelen en wie weet soms waarheen.
JAC. VAN

LOOY.

Nuwe Boeke.
VAN DIE UITGEVERS ONTVANG.
Adler, Alfred: Menschenkennis. Geautori
seerde vertaling van P. v a n Schilfgaarde. Erven J. Bijleveld, Utrecht.
Baum, Vicki: Menschen in 't Hotel. N e derlandsche bewerking door H. M. A.
Ludolph-Van Everdingen, 12de tot
21ste duizend. W. de Haan, Utrecht.

Beaufort, H. Raman Trip de: Parodieën.
Snaaksche stijlvariatieën. C. A. J. van
Dishoeck, Bussum.
Boeman, F. C. L.: Pluksels. Verse. H. A.
U. M. v.h J. Dusseau en Ko-, Kaap
stad.
Brewis, Lulu: Marietjie. Nasionale Pers,
Bpk., Kaapstad.
Chadwick, W. S-: Jagters en Wild. Vertaal
deur H. H. Wicht. Nasionale Pers,
Bpk., Kaapstad.
Coolen, Antoon: De Goede Moordenaar.
Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam.
Coster, Dirk: Nieuwe Geluiden. E e n keuze
uit de hedendaagsche Poëzie. Vierde,
herziene en bijgewerkte druk. Van
Loghum Slaterus' U.M., Arnhem.
Cramer, Rie: Spelers- De Haan, Utrecht.
Ehrenburg, Ilja: De Droomfabriek. Ge
autoriseerde vertaling uit het Rus
sisch v a n J. C. v a n Wageningen. De
Haan, Utrecht.
Bndre, F. C : Het Geheim van den Vrij
metselaar. Geautoriseerde vertaling
naar de vijfde Duitsche uitgave.
Tweede, goedkoope druk. W. P. van
Stockum en Zoon, Den Haag.

Engelman, Jan: Torso. De Gemeenschap,
Utrecht.
Groeneweg, J. J.: De Geheimzinnige Scha
duw. Voor Jongeren en Ouderen. G.
B. v a n Goor Zonen, Den Haag.
Groeneweg, J. J.:
De Wraak van den
Toeareg. Voor Jongeren en OuderenG. B. v a n Goor Zonen, Den Haag.
Gunning, D-: Goud. E e n Sprookje voor
Volwassenen. (Problemen van Dezen
Tijd I I ) . A. J. G. Strengholt, Amster
dam.
Handhaaf en Bou. Reeks N o . 5. EngelsAfrikaanse Woordelys v a n alledaagse
woorde, uitgegee deur en verkrygbaar
by Die Federasie v a n Afrikaanse Kultuurvereniginge. Posbus 3686, Johan
nesburg. Prys 6d. Per dosyn 5/-.
Haye, Dr. Ch. F . : Taalschut. Schrijf weer
Nederlandsch. N. V. Leidsche Uitge
versmaatschappij, Leiden.
Heever, C. M. van den: Deining. J. L. van
Schaik, Bpk., Pretoria.
Heymans, Dr. G.: Inleiding tot de Speciale
Psychologie.
2de omgewerkte druk.
Deel I en II.
Volksuniversiteits
bibliotheek. De Erven Bohn, Haarlem.
Heyting, August: Bilderdijks Plaats in de
Nederlandsche en in de Wereldlitera
tuur. N . V. Electrische
Drukkerij
„Luctor et Emergo," Den Haag.

Kooy, M. van Woensel: Laudamus. Liede
ren bewerkt voor vierstemmig koor.
J. M. Bredée's U. M., Rotterdam.

Kritzinger, Dr. M. S. B.: Die Jongste Af
rikaanse Kortverhale. J. H. de Bussy.
Pretoria.

Saalborn, Dr. Arn.: Het Ontwaken van
het Sociale Bewustzijn in de Littera
tuur., H. J. Paris, Amsterdam, 1931.

Leipoldt, C. Louis: Die Rooi Rotte. N a sionale Pers, Bpk., Kaapstad.

Simons, L.: Het Drama en het Toneel ii.
hun ontwikkeling. Deel IV (1805—
1875). Ned. Bibl., Amsterdam.

Lus en Lewe: Liedere vir Studente, Oud
studente en ander vrolike mense deur
'n ou dokter en 'n jong digter. Deur
Gutsche en Eitemal. J. H. de Bussy,
Pretoria.

Sita: Sy Les- (Die S. A. Toneel N o . 4 8 ) .
Die Stiefma of Onbekend maak On
bemind- (Die S- A . Toneel N o . 4 9 ) . J.
H. de Bussy, Pretoria.

Medicus: Medische Pasmunt.
Uitgeverij
C. A. Mees, Santpoort, 1931.

Thiry, Antoon: D e Hoorn Schalt. Roman.
Em. Querido's U. M., Amsterdam.

Oórdt, August van: Seuns v a n die Wolke'n ToekomsverhaalNasionale Pers,
Bpk., Kaapstad.

Verster, J. F . L. de Balbian: Burgemees
ters van Amsterdam in de 17e en 18e
eeuw. W. J- Thieme en Cie., Zutphen.

Oppenheimer, Franz: De Staat. Geautori
seerde vertaling naar den derden druk
door F. v a n der Wissel. Erven J. Bijleveld, Utrecht.
Renssen, P. van: Nieuwe Nederlandsche
Liriek. D. H. Daamen's U .M., 's Gravenhage.
Selecta: Bloemlesing
naar eigen keuze
voor inrichtingen v a n voortgezet on
derwijs. Bewerkt door J. C. Snijders,
T. P. Duhen e.a. I. U i t de Nederland
sche Letteren. D. A. Daamen's U. M.,
's Gravenhage.

Verwey, Albert: Ritme en Metrum. C. A.
Mees, Santpoort, 1931.
Vogel, Dr. J. Ph.: Buddhistische Kunst
van Voor-Indië. H. J. Paris, Amster
dam.
Vondelkroniek: Driemaandelijksch Tijd
schrift onder redactie van B. H. Molkenboer.
Wer. Bibl.,
Amsterdam.
Jaargang III, N o s . 1 en 2.
Wijdeveld, H. Th.: Naar een Internationale
Werkgemeenschap. C A. Mees, Sant
poort, 1931.

By die

Firma

J. H. de Bussy,
B u s 460, P r e t o r i a
is verkrybaar

Werkt

Van

T)r.

W.

J.

L E Y D S

De Eerste Annexatie van de Transvaal.
Prys 17/-, posvry 18/6.

Het Insluiten van de Boeren-Republieken.
2 Dele

Prys 25/-, posvry 27/6.

Tweede Verzameling
(Correspondentie 1899-1900).
Deel I eerste Band, Deel I tweede Band en Deel II (Bylage en Index).
Same 3 dele

Prys 25/-, posvry 25/9.

Derde Verzameling
(Correspondentie 1900).
Deel I en Deel II (Bylagen en Index)

m

Prys 19/-, posvry 19/6-

2a*

NATURE STUDY
DRAWING

E X E R C I S E 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".

Helpmekaar

Kollege.

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

M.

A
J - \ .
ED.

Geskiedenis
Filosofie
Opvoedkunde

Ander kursusse en inligtings op aanvraag.
GEBRUIK HIERDIE KOEPON.
Aan die Algemene Bestuurder, Helpmekaar Kollege,
Posbus 3512, J O H A N N E S B U R G .
Stuur my asseblief, sonder enige verpligtinge v a n m y kant, volle besonderhede van U kursusse vir Onderwyserssertifikate, B.A., M A . , B.Com., BEcon.,
LL.B., Sekretariële Eksamens, Rekenmeesterseksamens, Publieke Administrasie,
Naturellereg en Administrasie, Wetssertifikaatseksamens, Siviele Diens Laer en
Hoer Wetseksamsns, Matrikulasie, Afrikaans vir Beginners, (onderstreep die
kursus waarin U belangstel) tesame met besonderhede van U tabel v a n fooie en
vorm van Inskrywing en Ooreenkoms.
Naam
Adres

(in drukletters)

or*

Business

Men

I N S I S T on your
LETTERHEADS
being Printed on

C R EQU E NTLY
* a letter Is your only
means of contactwlth your
customer. This letter will
convey the best impres
sion If printed on a paper
of character.

4*

SAWSTON

BOND

OBTAINABLE FROM
ALL PRINTERS

T TT

m m
m m

7 H EN

you
see
\X/
y o u r old e s t a b Hshed
business
rapidly dwindling away
a n d t h a t of y o u r r i v a l
increasing
correspond
ingly, w a t c h your suc
cessful c o m p e t i t o r
and
y o u w i l l f i n d t h a t h e is
getting
his
Printing
done at the

MINERVA.

PHONE 1976.

^rtistio

printers

A FEW SPECIALITIES:
Catalogues
Folders
Pamphlets
Price Lists
Magazines
Booklets
Letterheads
Invoices
Statements
Envelopes
Memorandums
B u s i n e s s Cards
Etc., Etc.

B

P.O.BOX 1 0 5 8

MINERVA PRINTING W O R K S L *
269.

van der Walt

Street,

PRETORIA.

Een Schoon Najaarsboek.
Hendrika Kuyper-Van Oordt

ILLUSTREER U

ADVERTENSIES
en

KATALOGUS
met

BLOKKE

(i K M A A K D E U R

j
J

FOOD ,
l

66U

^ f ^

PROCESS

0

3 3

^ H ^

"

1 8

ENGRWING

"
C9

| H/v. Harrison en Anderson Straat.
JOHANNESBURG.

I
|

Het Zonnetje
in het Paradijs
—

Ing. f.2.90.

Geb. f.3.90-

„Wanneer w e dit verhaal gelezen
hebben i s het verwonderlijk hoe
scherp de personen ons voor den
geest staan en hieruit blijkt h e t
groote talent v a n de schrijfster. Haar
roman heeft groote psychologische
waarde, want haar karakters zijn ab
soluut doorvoeld- H e t is een van de
mooiste boeken, die in den laatsten
tijd verschenen zijn."
(Nieuw Leven.)
Bestel bij uw boekverkooper.

U.M. Holland - Amsterdam.

r
!

Aan die Lesers van „Die Nuwe Brandwag" word kennis gegee,
dat ons nog in voorraad het:

2 eksemplare van deel I (1929),
in band, wat ons kan lewer teen £1.1.0 per stuk;

I

'n klein voorraad van deel II (1930),
ongebind 10/6 en gebind 17/6 per deel posvry;

enkele eksemplare van deel III (1931),
in band per deel 17/6 posvry.

Losse bande met inhoudsopgawe,
teen 3 / 3 posvry.

Verkrybaar by die Uitgewers

Bus 460.

J. H. DE BUSSY.

Pretoria.

NOU HET VERSKYN;

VAKWOORDEBOEK
SCIENTIFIC AND TECHNICAL
DICTIONARY.
Deur
Dr. D. F. DU TOIT MALHERBE,
Professor in Chemie aan die Universiteit van Pretoria;
l i d van die Nederlandsehe Chemische Vereeniging, van
die S.A. Vereniging vir die Bevordering van die Wetenskap, van die S.A. Akademie vir Taal, Lettere en Kuns,
ens.

Met die medewerking van 25 Vakgeleerdes.

HIERDIE BELANGRIKE BOEK SAL 'N OMVANG KRY VAN
OMTRENT 600 PAGINAS — GEDRUK OOR 2 KOLOMME.
GROOTTE 10 X 7 DUIM.
is verkrybaar in twee afsonderlike dele.

Deel I—ENGLISH—AFRIKAANS.
PRYS 17/6.

POSVRY 18/3.

Deel II—AFRIKAANS—ENGLISH.
PRYS 15/-. POSVRY 15/9Ook twee dele in een Band. Prys £1:10. — Posvry £1:11:6.
STERK GEBIND IN BUCKRAM.
Vra vir uitgebreide Prospektus.

Bestel b y a boekverkoper of by die Uitgewers :

FIRMA J . H. DE B U S S Y
Posbus 460 — Pretoria.

By die Firma
J. H. DE BUSSY, Bus 460, PRETORIA,
het nou verskyn:

Liedere vir Studente,

Oud-Studente
DEUR

en ander vrolike

mense

'n Ou Dokter en 'n Jong Digter
(GUTSCHE EN EITEMAL).
Hierdie bundel bevat 31 liedere op musiek, waarvan 24 nuwes, oor
spronkelikes en op inheemse toestande toegepastes.
„HIERDIE LIEDJIES IS IN DIE LUG VAN SUID-AFRIKA
ONTVANGE EN GEBORE."

Prys 2 / 6 . Posvry 2 / 9 .
BESTEL
IN
'n
'n

DIT BY U BOEKVERKOPER
DIE PERS, om so gou as
Bundel met 50 Liedere bestem
Bundel met 65 Liedere bestem

OP BY DIE UITGEWERS.
moontlik te verskyn:
vir die Hoërskole en
vir die Laerskole.

By die Firma
J. H. DE BUSSY, Bus 460, PRETORIA,
het nou verskyn:

Elementaire Chemie
DEUR

D. F. DU TOIT

en

C. D. VAN DER MERWE

Professor in Fisiese Chemie aan
die Universiteit Stellenbosch.

Professor in Anorganiese Chemie

DERDE

aan die Universiteit Stellenbosch.
UITGA WE.

Prys 8/6. Posvry 9 / 3 .
VERKRYBAAR

BY DIE

BOEKHANDEL.

By die

Firma

J. H. de Bussy,
B u s 460, P r e t o r i a
is verkrybaar
!

I

W e r f y e

v a n

B r . W. ƒ.

LEYDS

De Eerste Annexatie van de Transvaal.
I

Prys IT/-, posvry 18/6.

Het Insluiten van de Boeren-Republieken.
2 Dele

Prys 25/-, posvry 27/6.

Tweede Verzameling
(Correspondentie 1899-1900).
Deel I eerste Band, Deel I tweede Band en Deel II (Bylage en Index).
Same 3 dele

Prys 25/-, posvry 25/9.

Derde Verzameling
(Correspondentie 1900).
Deel I en Deel II (Bylagen en Index)

Prys 19/-, posvry 19/6-

Uniwersiteit van die Witwatersrand,
Johannesburg.
REKTOR:—H. R. RAIKES, A . F . C . M.A.
REGISTRATEUR:—H. W. J. V A N DER BRUGGE, M.A., LL.B., J.P.
Die Uniwersiteit bied kursusse aan vir Grade in die volgende Fakulteite:—
Lettere, Ingenieurswetenskap, Wetenskappe, Handelswetenskap,
Medisyne, Regte, Tandheelkunde;
en Diploma-kursusse in:
Klassieke, Ekonomie, Afrikaans, Aardrykskunde, Frans, Musiek,
Duits, Boukunde, Bantoe-tale, Aktuariese Wetenskap, Wysbegeerte,
Hoe veelheids-opmeting;
ook voortsettingskursusse vir gegradueerdes in:
Openbare Gesondheid. Tropiese Geneeskunde en Gesondsheidsleer,
Sielkundige Geneesleer.
Spesiale namiddag- en aandklassc word gehou vir onderwysers en andere,
wat 'n graad wil behaal of op andere wyse hulle kwalifikasies wil verbeter.
Losieshuise vir manlike en vroulike studente is beskikbaar in die pragtige
en uitgestrekte gronde van Milner Park.
Studiebeurse is beskikbaar in alle fakulteite en alle studente kan daarvoor
in aanmerking kom.
Eksemplare van die Kalender is sonder koste verkrybaar by die Registrateur,
Posbus 1176, Johannesburg.

„DIE KORTVERHAAL."
Ons maak die Lesers van „Die Nuwe Brandwag" wat nog nie ingeteken het op ons Kortverhaal-serie opmerksaam, dat die gehele serie van
12 boeke met kortverhale, oorgesit uit Europese, Oosterse en Bantoe-tale
by intekening slegs £1.190 kos, en elke deel afsonderlik 3/6- Reeds het
verskyn:
1. Moderne Hollandse Kortverhale, deur prof. dr. F. E. J. Malherbe.
2. Die Kortverhaal in Skandinawië, deur prof. dr. C. G. S. de Villiers.
3. Nuwe Afrikaanse Kortverhale, deur Sangiro, Jochem van Bruggen
en Leon Maré.
4. Die jongste Afrikaanse Kortverhale, versamei deur dr. M. S. BKritzinger.
5. Engelse Kortverhale, versamei deur prof. J. P. R. Wallis, vertaal
deur J. Es.
Dan volg Kortverhale uit Frans, Bantoe, Duits, Vlaams, Russies of
Amerikaans, Oostere Tale en Latyn en Grieks.
Hierdie serie behoort in elke Afrikaanse huiskamer 'n plaas te hê.
Dit word uitgegee met die doel om ons Afrikaanse families te laat geniet
van die beste lektuur uit die verskillende lande in ons mooi Afrikaans
oorgesit.
Teken in by die firma J. H. de Bussy, bus 460 Pretoria, of by U
boekhandelaar.
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TYDSKRIF VIR KUNS EN LETTERE 4
U i t g e w e r s : J . H. D E BUSSY,
Bus 460, P r e t o r i a .

Redaksie : Prof. Dr. G. D e k k e r e n Prof. Dr. H . G. V i l j o e n .
Hoofkunsmedewerker : J. H. P i e r n e e f .
Alle bydrnes nun die Redaksie.
Alle boeke v i r .resensie, besigheidsbriewe,
J . H. de Bussy, Bus 460, P r e t o r i a .
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INHOUD.
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en advertensies

i-iii

In Memoriam—G. R von W i e l l i g h . . . .
Twee

4

,,Rembrandt-Romans",
G. D e k k e r 124

A a s v o ë l s . . . . G.C. e n S. B . H o b s o n 131
Lied v a n die S u g t e n d e S k e p s e l s ,
Beryming Totius;
M u s i e k P . v. d B u r g 135

Bladsy
P l u k s e l , deur F . C. L. B o s m a n ,
C. M. v . d. H e e v e r 1 7 0
T r i a Corda, deur T. J. H a a r h o f f ,
C. M. v . d. H e e v e r 171
G o e t h e und S c h i l l e r , d e u r J. J. D e k k e r ,
H. G. S c h u l z e 172
Oude e n N i e u w e Z a n g e n , v e r s a m e i
deur M. v a n W o e n s e l K o o y , G. B o n 172

T o t i u s 136

L u s en L e w e , deur Dr. G. G u t s c h e en
Eitemal
G. B o n 174

I s r a ë l Querido . . C M . v. d. H e e v e r 138
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„Wanneer we dit verhaal gelezen
nebben is het verwonderlijk hoe
scherp de personen ons voor den
geest staan en hieruit blijkt het
groote talent van de schrijfster. Haar
roman heeft groote psychologische
waarde, want haar karakters zijn absoluut doorvoeld. Het is een van de
mooiste boeken, die in den laatsten
tijd verschenen zijn."
( N i e u w Leven.)
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boekverkooper.
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van Pretoria opgevoer.
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onbenullige grappige toneelstukkies
van die laaste tyd waai hierdie
blyspel soos 'n fris wind met sy
vlotte g a n g en beskaafde geesigheid."
Hierdie blyspel vir 9 here en 3
dames verdien opgevoer te word
deur al die studente-toneelverenig i n g s in die hele land.
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Die

Nuwe Brand wag

T y d s k r i f vir K u n s en

Lettere.

G . R . VON W I E L L I G H .
1 April 1859 — 9 Augustus 1932.

Weer is 'n man ons ontval wat sy lewe gestel het
in diens van sy volk en sy taal. Die „Laaste stem uit
die Genootskap van Regte Afrikaners" is verstom.
Geslagte kom en geslagte verdwyn met hulle ideale
en strewe, maar die stryd en die werk van die geslag
van Von Wielligh het die ideale van die nuwere generasie moontlik gemaak.
Hy was 'n stille in den lande, maar wat die taak
deur sy medestryders met soveel praktiësë idealisme
aanvaar, voortgesit het, ook gedurende die lang jare
toe die lig byna heeltemal uit sy oë verdwyn het.
Jong Suid-Afrika staan vervuld met dankbare hulde
en piëteit by die graf van hierdie eenvoudige stryder
wat so onvermoeid, so belangeloos, so nederig sy
lewe gewy het aan sy hoë ideaal. En die gedagte aan
sy onwankelbare geloof in die hoogheid van Hierdie
ideaal, aan soveel wilskrag, aan soveel verknögtheid
aan die onvervreemdbare erfenis eri dié volksaardige,
sal 'n besieling bly.

REMBRANDT.

SELPPORTRET,

1634.

Twee „Rembrandt-Romans.'
Liefde,

oneindig,

Die uit gouden
Warm
Tot

onvermoede,
eenzaamheid

en levend wil

verbloeden

het schoon dat geen

benijdt.

NS lewe weer in 'n tyd van heldeverering. Dit blyk uit die werke van 'n
Merejowski, 'n Maurois, 'n Emil Ludwig, 'n Romain Rolland, wat die
lewe en ideale uitbeeld van heroë in die geesteslewe soos Leonardo da
Vinci, Shelley, Goethe, Michel Angelo, Beethoven, Tolstoi. Ook in die
Dietse literatuur kom hierdie romantiek duidelik tot uiting. Dat die Nederlanders en die Vlaminge veral hulle groot skilders as hulle helde vereer, is
begryplik — dis veral in die skilderkuns dat hulle genie hom deur die eeue
heen geopenbaar het. In Vlaandere het Timmermans vir Breugel „geroken
uit (zijn) werken", in Nederland het C. J. Kelk vir Jan Steen tot die held van
'n roman gemaak, en Antoon Coolen droom oor 'n roman oor Jeroen Bosch die
naturalis van die angsvisioene. Dat by die heersende mode die geheimsinnige,
tragiese figuur van die vors van die Nederlandse skilders die verbeeldingskrag
sou prikkel, was dus wel te verwagte. En verlede jaar het daar dan ook twee
romans verskyn wat die mens Rembrandt vir ons wil laat herlewe.
Die eerste is van Theun de Vries, 'n jong Nederlandse digter en prosaïs.
De Vries het 'n taak op hom geneem waarvoor hy nie in die verste verte opgewasse is nie. En ek moes die werk 'n tweede keer lees om my wrewelige
gevoel oor soveel vermetelheid om so'n taak op sig te neem, te oorwin en die
goeie in hierdie boek te kan waardeer. De Vries gee ons bladsye mooi prosa
en skrywe 'n suiwer, suggestiewe styl. Ook gee hy ons aangrypende oomblikke uit Rembrandt se sielelewe. Dis opmerklik dat juis die laaste hoofi ) REMBRANDT. ROMAN, door Theun de Vries. Van Loghum Slaterus' U.M.,
Arnhem 1931.
H E T L E V E N E N D E TIJD V A N R E M B R A N D T V A N RIJN, door Hendrik v a n
Loon. A., W. Sijthoff's U. M., Leiden 1931.

stukke so goed g e s l a a g is. Sy uitbeelding van die gebroke, kindse R e m b r a n d t
is van 'n ontroerende p a t o s , en die slothoofstukkie van die sterwende skilder
wat verlaas uit sy gelukkige herinneringsbeelde w a a r i n hede en verlede en
toekoms in m e k a a r vervloei, sy heerlike idille van die huweliksgeluk skep,
sal seker geen leser ooit vergeet nie. Só sou ons ons die groot E e n s a m e se
dood almal g r a a g gedroom het. Hierdie slot vergoed veel.
Mooi is ook die verbeelding van R e m b r a n d t se liefdesdroom met Saskia
en later van sy minnegeluk met Hendrickje. Ook w y s ek nog op d r a m a t i e s e
tonele soos die o n v e r w a g t e verskyning van R e m b r a n d t in die verkooplokaal
van die gebroeders D a n c k e r t s , w a t hom so grof bedrieg het. Die opduik van
die sinistere figuur van die sluwe geldwolf Van Ludig in die skemering van die
stille s n e e u l a n d s k a p is treffend simbolies van die noodlot w a t de sorgelose
R e m b r a n d t sal oorval; p r a g t i g is die trotse g e b a a r w a a r m e e die k u n s t e n a a r die
kleinlike w o e k e r a a r die deur w y s . Ook gee De Vries ons telkens mooi s t e m mings-landskappe.
M a a r die heros Rembrandt, w a t sy lewensgeluk uitgejuig het, sy tragiek
verswyg het, sy mistieke belewinge van die Absolute uitgefluister het in sy
kuns, 'n Mens soos die mensheid slegs enkele kere in duisend jare voortbring,
het De Vries nie uitgebeeld nie. En die skrywer se bespiegelinge oor Rem
b r a n d t en sy kuns, en R e m b r a n d t se eie mymeringe of opmerkinge, w a t slegs
dié van die outeur bly, is magtelose poginge, om hierdie gebrek te vergoed.
Die leser vra hom ook al gou af of die titel van die boek nie moes
gewees het „ T i t u s van Rijn" of „Die Gesin van Rijn" nie. T i t u s neem net
soveel die a a n d a g in beslag as sy vader. Dit w a s wél binne die bereik van die
outeur se talent om 'n suggestiewe uitbeelding te gee van die troebele s i n n e kwellinge van R e m b r a n d t se j o n g g e s t o r w e enigste seun, w a t ons so goed ken
uit die hele reeks portrette w a t sy vader van hom geskilder het.
Hierdeur,
en deur die beskrywing van Filips de Koninck se homoseksuele liefde vir die
digter-skilder en medeleerling van Rembrandt, Heiman Dullaert, met sy v r o u like skoonheid, heers d a a r 'n swoel-sinnelike toon in die boek, w a t stuitend
is — nie o m d a t Rembrandt, die meulenaarseun, nie self ook momente van grofm a a r gesond-sinnelike d r a n g g e h a d het nie, m a a r o m d a t ons van die
k u n s t e n a a r w a t die roeping voel om ons hierdie wereldgenie te teken, v e r w a g
d a t sy verbeelding deur iets hoërs geprikkel word as deur die moontlike p e r 
verse d r a n g e of dekadensie van byfigure. Hierdie moderne lus tot verdieping
in die seksuele Iaat 'n gevoel van besoedeling na.
#
#
*
Die tweede roman is van die N e d e r l a n d s e Amerikaner Hendrik van Loon.
Dit is oorspronklik in Engels geskryf en het tans in 'n N e d e r l a n d s e vertaling
in p r a g u i t g a w e verskyn. O n s weet dat die skrywer van „ D e geschiedenis der

Mensheid" en „Amerika" magtige onderwerpe aandurf. Ook „Het Leven en
de Tijd van Rembrandt van Rijn" is 'n grootse onderneming. In hierdie
lywige werk van byna agthonderd bladsye groot-kwarto-formaat gee Van Loon
'n breë skildering van die sewentiende-eeuse Amsterdam, die brandpunt van
die beskaafde wereld. Hy het 'n romantiese siening van daardie tyd met sy
geweldige lewensdrang en onbegrensde moontlikhede. Die vinding van sy
verhaal is verrassend oorspronklik. Die skrywer fingeer 'n oorgrootvader in die
negende graad, Joannis van Loon, Doctor Medicinae en Chirurgijnsmeester,
wat deur Rembrandt ingeroep is toe sy vrou Saskia die eerste ernstige simptome vertoon het van die verraderlike siekte wat haar kort daarna in die graf
gebring het. Hy bly Rembrandt se huisarts en vriend tot die Meester se dood.
Die sielige begrafnis, met die lugubere humor van die dronk doodgrawers en
die ou Vondel se opmerking „Vreemd, heel vreemd, hij stierf hier in deze stad
en ik wist zelfs niet, dat hij nog leefde!", gryp hom so aan, dat hy Huygens
se uitnodiging aanneem om 'n tydjie op Sorghvliet deur te kom bring om op
verhaal te kom. Hier ontmoet hy Spinoza, wat hom die raad gee: „Schrijf
het op en zet het op die manier van U af, voor dat gij er heelemaal gek van
wordt." En nou skryf hy sy herinneringe vanaf sy kennismaking met Rem
brandt — dis hierdie herinneringe wat sy „achter-achter-klein-zoon in den
negenden graad", Hendrik Willem van Loon, uitgee. Ons kry hierin 'n breed
opgesette skildering van hierdie grootse eeu in sy verskillende aspekte. Ons
maak kennis met belangrike figure soos Huygens, Spinoza, Descartes, die
Bickers, Vondel ), Rabbi Mennaseh, Johan de Witt. Die Chirurgijn het 'n
drietal hoogs romantiese figure as vriende: 'n Fransman, die skatryke Baron de
la Tremouille, die scepticus wat in vrywillige ballingskap lewe en al sy tyd wy
aan die bereken van logaritmes, die Turk Selim, seun van 'n grootvisier van
die oorwinnaar van Bagdad, Murad IV, en wat na Amsterdam gekom het om
Homeros in Arabies te vertaal, en die Portugese Jood Bernardo Mendoza Soeyra,
wat aan die Spaanse inkwisisie ontkom het, later in opdrag van die Israelitiese
gemeenskap in Amsterdam na Amerika gaan om die tien verlore stamme te
soek, en daar bly, om as 'n opperhoof van die Mohikane te sterf. Dit klink
alles hiperromanties — vir die leser is hierdie romantiek oortuigend omdat dit
in ooreenstemming is met Van Loon se siening van die groot dadedrang en
romantiese gees van die eeu.
Sou die rede waarom hierdie boek in Nederland tot nog toe vrywel
doodgeswyg is, gesoek moet word in Van Loon se onverbloemde kri1
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) Hoewel dit opmerklik is (maar nie heeltemal onbegryplik nie, in aanmerking
genome hulle groot verskil in temperament en geestelike aanleg) dat Vondel Rem
brandt nie gewaardeer het nie, i s Van Loon s e bewering dat Vondel kleinlik-jaloers
vcas op sy groot tydgenoot, 'n growwe onregverdigheid en oppervlakkigheid.

tiek op die Hollandse sjaggeraarsgees, op die fanatieke bekrompenheid en
skynheiligheid? Die ou Chirurgijn is 'n onvermoeide praatvaar, maar as hy
oor hierdie onderwerpe begin — en wanneer het hy dit daar nié oor nie! —
is hy onuitputlik. Die kortsigtigheid van die Amsterdamse kooplui wat alleen
op onmiddelike winsbejag uit is en daardeur Holland se plek as eerste seemoondheid en Amerika verspeel, die middeleeuse fanatieke bekrompenheid teenoor die mediese wetenskap, die Oranjes, behalwe Willem die Swyger,
ontlok hom voortdurend kritiek. Maar as hy oor die godsdienstige bekrompenheid en heerssüg, oor die skynheiligheid en onverdraagsaamheid gaande raak,
kan hy nie meer ophou nie. En al die ander figure wat hieroor begin, en
tfouens almal sy taal praat, is net so onuitputlik. Die grondtoon van die
materialistiese lewensbeskouing van hierdie chirurgijn, wat origens hoë ideale
het en sy hele fortuin op die spel sit en ook tydelik verloor terwille van sy
ondersoekinge om 'n bedwelmingsmiddel te vind om operasies pynloos te kan
verrig, vind ons in die les van sy neef Desiderius Erasmus: „Wanneer gij den
mensch te ernstig neemt zult gij öf Uw gevoel voor humor verliezen óf vroom
worden, en in beide gevallen is het beter dood te zijn." Hy het gelukkig uiteihdelik daarin geslaag om een Christen te vind „dien ik niet alleen kon bewonderen, maar dien ik zelfs kon achten", 'n Jesuiete-sendeling onder die Rooihüide, maar hierdie man kon ook alleen die Christendom in praktyk bring
dëurdat sy meerderes hom daar in die verafgeleë geweste nie kon kontroleer
nie! Van Loon gee hierdie uitvoerige kritiek en breë skildering van die
skadusydes om die tragiek des te beter te laat voel van die genie wat met
hierdie' selfsug en fanatieke bekrompenheid in botsing kom. Die waardige
Chirurgijn sê dan ook: „Ik'wensch een zuiver beeld te geven van den achtergrond, waartegen die betreurenswaardige gebeurtenissen plaats grepen, die ik
van plan ben naar voren te brengen." Maar ons het hier, net soos in die
geval van De Vries se uitbeelding van die sinnelike, maar weer te doen met
„der Herren eigner Geist"! Sonder vir 'n oomblik te wil beweer dat al die
gebreke waarop Van Loon só die nadruk lê, dat hy seker wel die helfte van
sy boek daaraan wy, nie aanwesig was in daardie eeu nie, vra ek my tog af
in watter eeu en onder watter volk die genie daar nie mee in botsing kom nie!
Temidde van hierdie kleurige wereld leef die wereldgenie „(die) trachtte
het vraagstuk van het Licht der eeuwigheid te reduceeren tot een paar streepen
chromaatgeel en sneeuwwit, wat al het andere doet vergeten." Van Loon begin
sy lewensverhaal as Rembrandt se tyd van verdieping begin (1641), De Vries
se verhaal begin nog tien jaar later, by die aanvang van sy mees grootse
skeppingstyd.
Van Loon gee ons 'n simpatieke en oortuigende beeld van Rembrandt.
In die omslagtige titel van hierdie sogenaamde persoonlike herinneringe word

Rembrandt genoem: „Schilder en Etser van eenige bekendheid die leefde err
werkte (wat in zijn geval hetzelfde was)". So het die skrywer hom gesien: as
'n mens wat amper uitsluitlik skilder was. Daarom beeld hy hom ook nie uit
as die hartstogtelike minnaar nie. Inteendeel, hy glo Saskia as sy sê: „Hij
heeft zijn werk en in zijn vrijen tijd heeft hij mij en dan kleedt hij me aan . . .
en dan wordt ik een deel van zijn werk". En direk na Saskia se begrafnis laat
hy Rembrandt, nog met sy begrafnisklere en sy swart handskoene aan, „heel
de wereld om zich heen vergetende", skilder aan „een portret van Saskia, zooals
zij er had uitgezien den dag, toen hij haar trouwde". Dis juis hierdie uitsluitend opgaan in sy werk wat hom alle dinge van die praktiese lewe laat
verwaarloos en vergeet, roekeloos geld laat uitgee om die vir sy kuns so begeerde skatte te besit; dit laat hom die mees dwase finansiële transaksies aanvang om tog maar tydelik ontslaè te raak van sy lastige skuldeisers wat hom
so in sy werk stoor. Hierdeur bly hy ook so lank die slagoffer van die histeriese, heerssugtige Geertje Dirks — as die dokter die saak wil aanroer, is
hy so bang om uit sy werksfeer geruk te word, dat hy sy troue vriend in sy
geprikkeldheid afsnou en horn nie eers behoorlik groet nie as hy afskeid kom
neem voor sy lang reis. Maar terwyl Van Loon in Amerika is, raak Rembrandt se sake al hoe meer verward, en eindelik roep hy die eers versmade
hulp in met die roerende briefie: „Ik wenschte, dat u naar huis wilde komen.
Ik heb uw hulp en uw vriendschap erg hard nodig." Deur hierdie trèkke het
Van Loon daarin geslaag om 'n lewendige mens te skep, wat onbegrepe en eensaam leef tussen sy medemense, met wie hy in tragiese konflik kom. Maar die
dieper Mens vermoed hy slegs, hy ken hom nie, en hy beeld hom nie uit nie.
As Rembrandt die Chirurgijn skielik voor „Die Nagwag" plaas: „als eenvoudig
dokter en gewoon Hollander kon (ik) slechts één woord zeggen: ,Verdomme!'
Rembrandt, die zich niet veel aan uitingen van genegenheid te buiten ging,
sloeg daarop beide armen om mij heen en riep uit: ,Prachtig! nu weet ik tenminste, dat één mensch begrepen heeft, wat ik wilde uitdrukken!' " Hierdie
sitaat tipeer die hele boek en Van Loon se houding teenoor Rembrandt. Hy
sien in sy held 'n miskende genie wat hy instinktief bewonder, maar tot die
innerlik van daardie genie se sielelewe het hy nie deurgedring nie. Daarom
wou hy die tragiek wat hy hier gevoel het, verklaar uit die botsing met 'n bekrompe, sjaggerende mensdom wat vir onbegrepe ideale slegs hoon en haat
gehad het. Daartoe in staat gestel deur 'n lewendige verbeeldingskrag, het Van
Loon wat ons weet van Rembrandt se tyd en van sy lewe omgeskep tot 'n breë,.
uitvoerige verhaal, 'n Eie interpretasie van die verskynsel Rembrandt gebaseer
op 'n diep inlewe in sy kuns, het hy ons nie gegee nie. En sy roman is 'n
interessante boek, 'n in baie opsigte sirripatieke boek, 'n „kranige" boek, met
heelwat bravoure, dis géén kunswerk wat 'n diep lewèrisopenbaring geword het,,
'n insig in die wonder Rembrandt gee nie.
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'n Rembrandt, 'n Shakespeare is geen „helde" vir 'n „roman" nie. 'n
Groot biograaf mag ons 'n mooi lewenskets skrywe waarin hy verband probeer bring tussen die lewe en die kuns van die kunstenaar, en hy kan ons
daardeur mooi insigte gee in die sielelewe van die kunstenaar — maar 'n
roman, dit wil sê 'n werk waarin daardie kunstenaar sy diepste lewe weer opnuut leef! En dit waar hy dit nog steeds fel en direk voor ons doen in sy
•eie onverganklike skeppinge! Nee, die sleutel tot die geheim Rembrandt sal
elkeen vir hom self moet soek in sy kuns, daardie mees grootse en dramatiese
bieg wat nog ooit 'n sterweling in lyn en kleur en lig gegee het. Boutens
se verse is vir my die beste kritiek op hierdie twee „romans":
Uw leven is niet in de duistre bladen
Van 't oude boek dat somt uw sombre dagen.
Die tragiek van Rembrandt kan nie verklaar word deur die smarte en
•die skipbreuk van sy lewe nie. Die dood van Saskia en haar kinders, van
Hendrickje, die droewige onttakeling, die verlies van al die oëskoon, al die
pragvolle kunsskatte wat hom so dierbaar, so onmisbaar was, die smaad en
veragting van die Iaaste jare, — dit alles het hom diep aangegryp, maar dit
was nie die oorsaak van sy tragiek nie. Daardie oorsaak het geskuil in sy
siel — dit is die tweespalt wat alle groot kunstenaars so fel belewe, die teenstelling tussen Droom en Werklikheid; sy werklike lewe is wat sig af gespeel hei
in die eensaamheid van sy siel. Rembrandt was voorbestemd om die groot
Eensame te word, om alleen te worstel met die ewige probleem, wat hy gesien
het as die probleem van die Lig. Hoe roerend die verhaal van sy lewe ook
mag wees, ons moet oppas om dit nie te sien in die lig van ons kleinmenslike
ideale en stryd, en die held Rembrandt, wat 'n veel grootser stryd gestrv
het, te verdrink in ons patos nie. Want hy het nie ondergegaan in daardie
stryd nie. Watter bomenslike werkkrag, watter tomelose drang om langs eie
weë volgens die soevereine vryheid van sy genie allé probleme van sy kuns
te oorwin, oor die weerbarstige stoflike, wat hy so hartstogtelik liefgehad het,
te seëvier. Hy bly altyd die Hollander, die realis. Sy uitgangspunt is die
realiteit, die aardse, maar hy bly nie staan by die aardse nie, hy voel daaragter brand die vuur van die geestelike. Rembrandt is 'n mistiese realis, het
Van Deyssel gesê. En daardie brand gloor van binne uit, deurlig die stoflike, dis nie 'n glans wat dit van buite af omvloei nie. Rembrandt maak die
dinge nooit „mooi" nie, hy ken geen esteties mooi of lelik nie — hy sien tot in
die hart van die dinge, ontworstel die diepere sin daaraan. Dit word vanself
die skoonheid wat dit van binne uit deurgloei.
Hierdie waarheid, hierdie diep-geestelike siening het Rembrandt verwerf
•deur 'n lewe van werk en worsteling, van ongelooflike konsentrasie. Alles het

hy dienstig gemaak aan sy doel, alles het hy aangegryp om sy artistieke uitdrukkingsmiddele te verfyn en te verhewig. Ook die vondste van ander
meesters het hy versmelt tot sy eie styl. Hierdie lang leerskool en lang worste
ling vind ons weerspieël in sy kuns, veral in sy portrette, met name in sy selfportrette. Sy eerste werke toon hom as die minnaar van die uiterlike skoon
heid, waarvan hy met verliefde blik die glansinge bespied: die streling van
die lig oor ferweel en satyn, oor die blanke huid van sy deur hom met oorlade
prag getooide Saskia, die retoriek van barok-dramatiese gebarespel.
Die
smaak van die meulenaarseun is hier soms nog nie alte fyn nie. Hierdie
periode kulmineer in die simfonie van lig en kleur „Die Nagw^g", die
dithyrambe van sy vreugde aan die skone lig. (1642.) Dis kos hom sy popu
lariteit. Daarna kom die verdieping in eie sielerykdom. Wel bly sy liefde
vir prag en praal, maar sy smaak is meer gekuis. Hy kry nou minder opdragte
en is nou vry om langs eie weë te soek — die stof word nou meer self uit
drukkingsmiddel, ondergaan nie slegs die skoonheid van buite af nie. Hoe
duidelik word hierdie verdieping openbaar as ons die selfportret van 1634, die
vroulike portret van 1639 (volgens Valentiner van Saskia) en die heerlike
portret van Hendrickje Stoffels (ongeveer 1652) na mekaar beskou.
Langsaam maar seker kom die katastrofe, en in 1656 word hy bankroet verklaar
en al sy besittinge in beslag geneem. Dis juis in hierdie jare dat sy vorstelikste
selfportrette ontstaan. Watter koninklike bewustheid van innerlike krag spreek
daaruit. „Every inch a king" roep Bredius uit as hy voor een van hierdie afbeeldinge staan van die bankroete meulenaarseun in sy verslete werksjas, wat
hom tot koningsmantel word. Dit is geen psigologiese portrette meer nie, dit is
belewinge van die absolute, die Universele.
Maar innerlik woed die worste
ling al hewiger. Watter diep afgronde van vertwyfeling openbaar die self
portret van die laaste jaar voor sy dood. Maar hy seëvier en droom sy
skone idilles van menslike geluk en huweliksvreugde, „Die Joodse Bruidjie"
(Titus en Margaretha van Loo) en „Familiegroep", om kort voor sy dood nog
die serene geluk te laat verruis van sy laaste selfportret, die heerlike slotakkoord
van sy lewenssimfonie waarin al die stryd en worsteling opgelos is tot skone
harmonie.
G.

DEKKER.

Noot van die Redaksie: Tot ons spyt het daar 'n drukfout ingesluip in enkele
onderskrifte onder die reproduksies w a t dien om hierdie studie t e illustreer: die leser
sal wel begryp dat die t 'n setfout is vir die plus-minus-teken!
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IE werksvolk s t a p w e g . Werktuiglik haal oom Sias sy kookblik en w a t e r . sak af van die s e s d u i m - s p y k e r s in sy lendelam sorteertafel. Die a f g e leefde ou man bewe van opgewondenheid, druk sy verflenterde b a a d j i e sak vir die hoeveelste maal teen sy heup vas — voel die klippies h a r d tussen
h a n d en liggaam.
Soos die blink klippies darem v a n d a g uitgekom het! Sommer b o - o p ,
twee, drie in 'n sif! Dit nogal in 'n kleim w a t die ander met die stormloop nie
eens die moeite werd g e a g het om af te pen nie!
In sy krot met die sak aan die i n g a n g dig toegetrek, kom die o p g e w o n d e
ou m a n effens tot b e d a r i n g . Hy t r a p nie meer so rond nie; steek sy h a n d af
en toe in sy baadjiesak; laat die goedjies deur sy vingers gly.
Dis m a a r gevaarlik so alleen op die b o - p u n t van die delwery. D o g om
dit v a n a a n d oor die uitgewerkte kleims te w a a g d o r p - t o e ! Hy val hom dalk
dood, w a t nou tog alte j a m m e r sou wees. Die volk sal die ding darem m o s
nie s o m m e r g a a n uitblaker nie. Hy het hul goed behandel, vir hul v a n d a g
viermaal laat koffie maak, hul elk 'n span t w a k gegee. Gelukkig dat hy dié
s l a g geldjies g e h a d het om 'n masjien met volk en al te huur en nie, soos g e woonlik, om die helfte moes laat w a s nie.
Die begeerte om die w a a r d e van die d a g se w a s n a a s t e b y te bereken
laat die ou man ineens besef hoe donker dit in die krot w o r d . Hy sit die
klippies op die lampoliekas neer, sit sy hoed d a a r o o r . Tel die hoed weer o p ;
steek die klippies in sy s a k ; sit die hoed op sy kop — m a a k gou eers vuur.
In die lig van die vlamme sien die krot d a a r jammerlik a r m o e d i g uit:
agt s w a r t g e r o o k t e sinkplate vier-vier teen m e k a a r , die a g t e r k a n t met v a a l b o s
toegeslaan, die voorkant goiingsakke w a t die ou m a n a a n m e k a a r g e r y g het. T o g
straal die bewoner se oë van geluk. Die klippies is selfs beter as hy gemeen
het. In drie hopies lê die goedjies en glinster op die leë lampoliekas w a a r langs die ou man hurk, dertien blink klippies, diamante van die eerste w a t e r ,
nie een d a a r v a n onder die twintig k a r a a t nie.
W a t e r w a t oorkook en sissend op die kole val, wek hom uit sy d r o o m g e d a g t e s op. Hy haal die blik af en roer d a a r mieliemeel in. — V a n a a n d eet
hy vir die laaste maal mieliepap. More eet hy vleis. More koop hy vir hom
'n p l a a s
'n k a p w a
'n span afrikanerosse, almal sulke rooies met
horings w a t moerland-toe lê.
D a t sy dertien klippies eintlik vyftien moes gewees het, weet die ou man
nie. M a a r vier bekers koffie en 'n span twak kan onmoontlik o p w e e g teen
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die sopies en die geld w a a r m e e Rooi H a n s en sy soort die volk omrokkel om
d i a m a n t e in hul b a s e se kleims „ o p te tel". D a a r o m dat die a n d e r twee d i a m a n t e reeds in Rooi H a n s se besit is.
T w e e p r a g t i g e klippies. Hy sal sorg dat hul more in sy eie kleim
„ u i t k o m " . M a a r ou Sias het mos baie sulkes. Hy w a t Rooi H a n s is, moet
s o m m e r v a n n a g n o g g a a n uitsnuffel wat d a a r meer by die ou te a a s is.
W a t hy d a a r b i n n e sien toe hy die krot bekruip en deur 'n skrefie loer
— 'n uitgeteerde, vooroorgeboë ou man w a t te lank en te s w a a r met pik en
g r a a f g e s w o e g het. W a n g e ingeval, oë hol. Die hare spierwit bo deur 'n
verflenterde hoed — kon wel 'n baie v e r h a r d e man tot b a r m h a r t i g h e i d g e n o o p
het. M a a r Rooi H a n s ! Rooi Hans sien net diamante in die holte van 'n h a n d .
'n Groot s k a a p p l a a s
'n k a p w a van die Pêrel se maaksel met sulke
wit strepies op die wiele
'n span rooi afrikanerosse, maal dit deur oom
Sias se g e d a g t e s . Die osse sal hy bo langs Vetrivier g a a n koop
Die
ou m a n se oë straal van geluk. Hy gooi die klippies liefkosend van die een
hand in die a n d e r oor, 'n blink glinsterende m a s s a w a t fonkel en d a n s in die
vlamlig.
Vir die gierige oë d a a r b u i t e is die blink stroom van die een h a n d n a
die a n d e r nou 'eenmaal te veel. Geen halfuur later nie of die lyk van die ou m a n
lê met 'n klip om die nek onder die m o d d e r - w a t e r van Vaalrivier, en Rooi H a n s
j a d a t die stof trek, om w e g van die delwery te kom. Die g e d a g t e dat die g a l g
vir hom w a g , het die m o o r d e n a a r totaal ontsenu, die sluipdief van alle selfbeheer beroof.
Sonop trek die stofdampe alweer oor die delwery en krioel dit van
fortuinsoekers w a t pik en g r a w e , sif en w a s en sorteer asof hul lewe d a a r v a n
afhang. Miskien na v a n a a n d se kant-toe merk iemand dat ou Sias makeer.
Miskien word d a a r dan ondersoek ingestel; miskien ook nie. W a n t dit kom en
dit g a a n op die delwery dat niemand d a a r tred mee kan hou nie.
Intussen sit Rooi H a n s ses uur te perd wes van die rivier aan die s o n kant van 'n h a a k d o r i n g b o s en kan gerus iets oorkom dat hy soos 'n d w a a s op
die vlug geslaan het en so aan die wereld verkondig het dat hy die m o o r d e n a a r
is. 3n die Unie durf hy nou nie langer vertoef nie. Net een uitweg n o u : die
g r e n s oor Duitswes-toe. By Luderitzbucht sal hy vir hom 'n kleim g a a n afpen.
By Luderitzbucht sal hy die klippies „ u i t h a a l " .
'n W e e k later in 'n oëverblindende sandstorm glip hy tussen die b u i t e poste van die grenspolisie deur. Sy w a t e r s a k is vol, sy perd goed. Dis m a a r
drie dae sonder water B o e s m a n s p u t - t o e . Hy sal dit fluit-fluit maak. M a a r die
tweede d a g kom 'n s a n d o r k a a n uit die weste a a n g e w o e d . Hoe hy die perd ook
slaan en aan die bek ruk, die dier bly m a a r windaf w e g d r a a i . Rooi H a n s s p r i n g
af; probeer die perd aan die toom lei. M a a r die viae s a n d k o r r e l s plets so g e -

weldig, dat hy sy oë selfs met die hand daaroor nie kan oopmaak nie en ook hy
maar verplig is om die orkaan die rug te keer. Hy probeer voor die perd hurk,
maar word begrawe; staan op — en die rukwinde hol die sand onder sy voete
uit, stoot hom met perd en al aan.
Toe die wind die nag eindelik bedaar, is die pad doodgewaai. Alleen
'n Vaalpens wat dit nou regkry en koers hou Boesmansput-toe. Maar Rooi
Hans gaan deurdruk. Dit moet. Hy is mos geen groentjie wat al in die rondte
gaan ry nie. Hy weet mos om sy oë op voorwerpe te vestig en daarop af
te peil.
Skaars 'n uur of die perd is flou. Slaan help ook nie meer nie. Rooi
Hans haal die saai af, gooi dit weg en ja die perd voor hom aan. Oor 'n
reeks duine sukkel dit; oor twee reekse. Oor die een reeks na die ander, en
altyd lê daar nog 'n reeks voor. Naderhand wil die perd nie meer nie. Rooi
Hans vloek en laat die dier agter.
Die sand bewe van die hitte. Die barsies in sy lippe word al hoe dieper.
Daar kom bloed uit. Die taaiigheid in sy mond gaan oor in 'n droë brand. Sy
tong is dik geswei; dwing om aan die verhemelte te kleef.
Om soveel panne te sien lê en nie tot die water te kan genaak nie, is
om 'n man mal te maak. Nou kan hy darem regtig nie meer nie. Nou moet
hy rus, sy oë 'n ruk toemaak dat die opgeefsel nie so die spot met hom dryf nie.
In dorsdelirium lê hy nou op sy maag langs Vaalrivier en drink dat hy
nie meer kan nie, slaap hy onder die skaduryke bome. By die gedagte aan
die twee klippies wat hy vandag van die jong „gekoop" het, kom daar
'n glimlag oor die gebarste lippe. Maar dit verander dadelik. Hy merk onraad; steek die klippies in sy mond. Hy wil die goedjies insluk, maar sy tong
is al in die pad. 'n Reus van 'n polisieagent het hom aan die keel beet —
probeer die klippies uitwurg.
'n Draaijakkals wat in die donker langs hom skree, laat die slaper
orend spring. Die grenspolisie! flits dit deur sy verstoorde brein, en die droë
tak voor hom word meteens 'n groot hand wat na hom gryp. Hy skreeu aaklig — vlug blindelings oor die sand.
Maar met die daglig skep Rooi Hans moed. Hy het mos vannag vinnig
geloop. Boesmansput kan nie meer ver wees nie. Hy is netnou, netnou by die
water. Hier bo van die duin af sal 'n man die put seker al kan sien
Hy sukkel teen die duinreeks uit -— sien die saai wat hy gister weggegooi het,
anderkant op die sand lê.
Dié agtermiddag kruip daar 'n man 'n entjie hoer op handeviervoete
oor dieselfde duinreeks, rol anderkant af en gaan vir die hoeveelste maal waansinnig met sy hande in die sand aan grawe en water soek. Vir die aasvoëls wat
al hoe laer oor hom heen sweef, is die einde nie meer ver nie.

Wes styg sandwolke karmosyn teen die hemel op; wat die aasvoëls
een na die ander laat neerval. Swart sit hul om die watergrawer hul nekke
ongeduldig en rek, bevrees dat die stormwind die aas kom toewaai. Maar Rooi
Hans steur hom nog aan die voëls nog aan die sandwolke. Hy grawe werktuiglik. In die toestand waarin hy verkeer, is daar geen sien of voel of hoor
meer nie.
G. C. EN S. B. HOBSON.

Lied van die Sugtende Skepsel.
( B e r y m i n g van Rom. 8:19—27.

Melodie van P . van der B u r g . )

Bo 'n strandelose en donker see
van eindelose wereldwee
verhef die skepsel horn
die kop hooguit, om deur die n a g
te speur w a n n e e r die gloriedag
van al G o d s kinders kom.
Die skepping, uit dïo oor-ou tyd,
is slaaf van die verganklikheid,
m a a r nie gewillig; nee,
terwille van die mensekind
se eeuskuld is sy boei gebind
in verste eeu-verlee.
M a a r n o g t a n s het hy, diep in druk,
altyd weer aan die boei geruk,
s t e r k s m a g t e n d na die tyd
dat hy weer los van die verderf
die vryheid met G o d s kind sal erf
in onverganklikheid.
O n s weet die g a n s e skepping sug —
geluidloos deur die hoë lug
en afgrond diep benee,
m a a r yslik as die stormwind brul,
of slagdier in sy bloedplas krul
en kerm die e w ' g e wee.
M a a r ons ook wat die eerst'lingsvrug
uit G o d se Gees ontvang, ons s u g ;
dit lyk so ver nog af
dat ons ons kindsdeel vól sal k r y :
o n s liggaam, van verderfnis vry,
sal oprys uit die graf.

REMBRANDT.
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Ons sug, want daar's geen oogbewys!
Ons lééf, want Hoop het opgerys!
En 't was ons reddingstyd!
Want as ons sien, hoop ons nie meer;
maar as ons hoop den leef ons weer
en wag in lydsaamheid.
En is ons swak en moedeloos,
dan kom die Heil'ge Gees ons troos.
Gods duif, so hoog van vlug,
het diep gedaal om saam te smeek,
in donker dal saam uit te breek
in diepe bidgesug.
En God wat in die hart kan lees,
dié ken die sugstem van sy Gees,
en neig in guns sy oor;
en het die Gees, met regte bee
vir ons by God weer ingetree,
dan's ons gebed verhoor.

Die Bantu-Taal (Fragment).
Net soos 'n klok met suiwer tong
en asem uit 'n diepe long
uit hoë toring, sprong by sprong,
sy klanke uitstort uit bors van brons,
en dan uitwemel sag soos dons
tot dit die omtrek ver deurgons —
soos uit so'n bors van bronsmetaal
so klink by oorvloed van vokaal
•die hserlik-ryke Bantu-taal.
TOTIUS.
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ISRAEL QUERIDO

f-

Israël Querido

O

NDER die Nederlandse skrywers het die onlangs oorlede Querido heeltemal alleen gestaan wat sy hele uitbeeldingsvermoë betref. By die
meeste prosaskrywers van daardie volk kry ons 'n groot voorliefde vir
die klein realisme, die gesinslewe, 'n sorgvuldige beskrywing van die daaglikse
gebeure met 'n nie alte sterk verbeeldingskrag gesien nie.
By Querido is die verbeelding feitlik alles. Dit laat hom die dinge
geweldig sien; hulle groei uit hul gewone proporsies en rys omhoog as gigantiese sfceppinge. Hy het 'n geweldige suggestiekrag besit: as hy een ding sien,
dan groepeer 'n wemeling van ander dinge hulle daarom heen. Gedurig is
sy verbeelding in beweging, besig om te skep en gestaltes te laat lewe. Visioen
na visioen styg daar omhoog, totdat dit 'n bevreemdende, bonte wereld van
kleure, gestaltes, snel verwisselende situasies en silhoeëtte word,. sodat dit
ordeloos om die leser dein. Die fout van Querido het in 'n teenoorgestelde
rigting gele as dié van ander Nederlandse prosaskrywers: by hulle is daar
dikwels 'n te groot inperking, vernouing van die verbeelding merkbaar, 'n
angsvallige vrees aanwesig om 'n te romantiese uitsig op die dinge te gee.
Querido het daar 'n behae in geskep om hom te laat gaan op die stroom van
sy verbeeldingsdrif, en die gevolg was dat hy geweldige dinge gesien en uit
gebeeld het, maar ook dat hy dikwels sy doel verbygegaan het en dat ons
gehinder word deur sy gebrek aan maat en ewewig.
Sy hele Oosterse natuur het hom anders as sy landgenote laat kyk na
die wereld om hom, maar hy het nooit die Westerling se sin vir proporsie verower nie.
Israel Querido is in 1870 in Amsterdam gebore. Hy was die broer van
die bekende Amsterdamse uitgewer, wat as skrywer bekend is onder die skuilnaam Joost Mendes.
Querido se ontwikkeling as skrywer was aanvanklik baie moeilik: dit
was 'n worsteling van die fantasiemens met die nugter gereguleerde werklikheid, en 'n tydlank was hy ernstig siek, totdat hy, net soos Felix Timmermans,
ontdek het dat hy 'n gebore skrywer is en dat sy wereld juis dié van die
fantasie is. In sy roman „Levensgang" (1901) het hy die lewe van die
diamantslypers beskrywe. Hy moes in die diamantslypery opgelei word, waarin
hy so'n weersin gehad het. In 1912 het sy Beverswykse roman „Menschenwee" verskyn, wat in Engels vertaal is, en toe sy breedvoerige beskrywing van
die lewe in die ruwe Amsterdamse stadswyk „De Jordaan". In hierdie werk

kry ons growwe realisme, maar tog blyk ook uit dieselfde werk, met sy breë
opset, watter sterk mensskeppingskrag daar in hierdie skrywer, met sy matelose Oosterse fantasie, geskuil het. 'n Hele wereld van lewende mense, met hul
hewige hartstogte, hul twiste en dierlike buitensporigheid, ets hy in ons verbeelding, maar meestal oorstroom deur sy romantiese gevoel, sy drang na 'n
wereld wat verder weglê as die nugtere allerdaagse.
Na hierdie werk het daar nog 'n hele reeks gevolg, waarvan ons noem
„De Oude Wereld, het land van Zarathustra"; „Simson, de Godgewijde";
„Simson, Ontreddering", ens. Sy verbeelding het toe hy ouer geword het,
teruggegaan na die Ooste, hy het 'n intensiewe studie-van die geskiedenis van
daardie wereld gemaak en met sy skeppende verbeeldingskrag probeer om dié
vergane lewe weer op te bou. Sy kyk op die lewe was groots; hy wou graag
die kragtige, die geweldige op die voorgrond bring. As ons die slot van
„Simson, de Godgewijde" lees, dan besef ons dadelik watter krag daar van
sy uitbeelding uitgaan, hoe ons meegevoer word deur die ekstatiese van sy
siening.
Verskillend is daar oor Querido se werk geoordeel. Naas die onregverdige mening wat ons in die oppervlakkige geskiedenis van die Nederlandse
Letterkunde van Greshoff en De Vries kry, is daar weer die byna grenselose
verh'eerliking van bewonderaars wat vir Querido die grootste prosaskrywer
noem wat Nederland nog gehad het. Maar op sy gebreke is deur goeie kritici
ook gewys: sy te bloemryke styl, sy oordrewe woordkoppelinge — „die woordopstapelingen en woordopstoppingen maken zijn werk tot een haast onverteerbare lectuur; daar komt nog bij de erfenis van Tachtig, die decenniënlang
onze schrijvers verleidde om de woorden uit elkaar te trekken of in elkaar te
duwen, woordkoppelingen te maken als lintwormen of woorden in elkaar te
draaien als worsten". Verder kan nog genoem word sy gebrek aan gevoel vir
verhouding.
Maar dat hy brokstukke meesterlike prosa geskrywe het, blywende gestaltes geteken het, staan vas, en ons lees tog liewer sy werk, hoe vermoeiend
dit soms is, as die afgemete „realisme" van sommige gevierde skrywers, wie
se handig geboude romans getuig van soveel „beheersing".
C. Al VAN DEN

HEEVER.

Was Kruger n Amptenaar van Shepstone ?

O

P 12 April 1877 het Sir Theophilus Shepstone Transvaal geannekseer.
Dit was die uiteindelike uitkoms van 'n agitasie wat vanaf 1869 stelselmatig gevoer is met die doel om die rykdomme van die Transvaalse
bodem in hande te kry. Die Keate-uitspraak van 1871 en daarmee die anneksasie van 'n groot gedeelte van Wes-Transvaal, was die voorspel. Die
Liberale Regering wat toe in Engeland aan bewind van sake was, het egter
nie so 'n anneksasie-lus gehad nie. In die begin von 1874 het die Konserwatiewes aan die bewind gekom en 'n Regering gevorm onder Disraeli, die
„Empire builder", wat nie alleen die Suez-kanaal vir Engeland sou verower nie,
maar wat ook die stoot sou gee aan die uitbreidingspolitiek in Suid-Afrika, en
nog in dieselfde jaar van sy indienstreding, in 1874, het hy die inlywing van
Transvaal op die program gehad. Oor al die kragte wat hiervoor in die werk
gestel is, praat ons nou nie. Laat dit genoeg wees om te herhaal dat die Anneksasie op 12 April 1877 die uiteindelike uitkoms daarvan was. Shepstone het met
die Anneksasie 'n baie lastige taak gehad. Hy moes dit só dóen dat dit in
Engeland nie 'n politieke krisis kon veroorsaak nie en ook só dat die Boere
in Transvaal hulle nie sou verset nie, en daarom moes hy 'n reeks van valse
voorstellinge die wereld instuur — valse voorstellinge waaraan nou nog deur
sommige mense waarde geheg word. Op 17 April het hy sy „despatch" aan
sy lasgewer in Engeland, lord Carnarvon, die Minister van Kolonies, geskrywe.
Dit was feitlik 'n publieke skrywe, want hy het geweet dat dit sou gepubliseer
word, wat Carnarvon dan ook gedoen het. Dit is te vinde in Blouboek C.—
1776, bis. 152—166. By hierdie offisiële „despatch" het Shepstone 'n privaat
skrywe gevoeg wat gerig was aan die Permanente Ondersekretaris vir Kolonieë,
Sir Robert Herbert. In hierdie brief sê Shepstone onomwonde:
„You will perceive that I had rather a difficult task in writing my
despatch; I had to steer clear on the one hand of giving the Boers the
idea that the Government (Burgers and Company) were consenting
parties, and on the other of conveying the notion to readers at a distance
that in fact they were not so."
Shepstone erken dus hier, sonder dat hy doekies daarom draai, dat
hy die Boere moes wysmaak dat hulle voormanne met hom saamgewerk het
om die land onder Engelse vlag te kry. Die persone moes veral verdag en
onmoontlik gemaak word, en wel president Burgers, dr. Jorissen en Paul
Kruger. Oor president Burgers se houding in verband met die Anneksasie

word uitvoerig gehandel in 'n studie wat in die pers is, terwyl, wat dr. Jorissen betref, sy loopbaan gedurende die jare 1877—1881, die sprekendste getuienis is om hom van blaam vry te pleit. Ons wil hier alleen een en ander
in verband met Kruger se houding ophelder.
Toe Shepstone op die punt gestaan het om die land te annekseer, het
beide die Uitvoerende Raad en president Burgers teen hierdie voorgenome
daad geprotesteer. Onder protes het die Regering hom onderwerp en tewens
besluit om Kruger en Jorissen na Europa te stuur om die Anneksasie te probeer
ongedaan maak. Dit was seer seker 'n baie groot fout van Shepstone dat hy
toegelaat het dat die Regering geprotesteer het. Onder die protes sou die
Boere 'n voortdurende lydelike verset voer. Hy was blykbaar bevrees dat
hulle hom in Engeland dit sou kwalik neem dat hy die protes deurgelaat het,
en daarom het hy van uit die staanspoor probeer om dit voor te stel asof
hierdie protes niks meer as 'n skynbeweging van president Burgers was nie,
en ook voorgegee dat Kruger en Jorissen nooit werklik na Europa sou vertrek
nie. Toe hulle egter werklik sou gaan, het hy op 9 Mei aan die Kaapse
Goewerneur, Sir Bartle Frere (die Boere het van hom gepraat as van Seur
Bartjie Ferreira, of van ou Suurbier) geskryf:
„Mr. Paul Kruger and his colleague Dr. Jorissen, the Commission
to Europe, leave to-day. I do not think that either of them wishes the act
of annexation to be cancelled."
Dit was in Shepstone se belang om die voorstelling te wek, soos hyself
aan sir Robert Herbert geskryf het, dat die Boere-voormanne dit in die grond
van die saak met hom eens was. In sy „despatch" aan lord Carnarvon op
17 April 1877 het Shepstone verklaar dat
„The officers of the late Republic, including every member of
the Executive Council except Mr. Paul Kruger, one of the delegates ap
pointed to go to Europe, have all signified in writing their willingness
to serve under the new form of Government."
Op 1 Februarie 1881, weer, toe die Oorlog in voile gang was, het sir
W. 0 . Lanyon (die Boere het hom ou Lang Jan genoem en vir Shepstone ou
Slypsteen), die opvolger van Shepstone, na Downingstraat geskryf:
„When the first deputation proceeded to England Mr. Kruger
assured Sir Theophilus Shepstone, that he was only going to discharge an
obligation which had been imposed upon him, and further that if he failed
he would be found as faithful a subject under the new form of Govern
ment as he had been under the old."
En verder:
„Only one protest was received against the Act (nl. die Anneksasie)
viz., that from the Executive, and its value may be judged from the fact

that all its members, save Mr. Paul Kruger, immediately accepted office
under the new Government. Mr. Kruger himself was offered a seat in
the Executive Council by Sir T. Shepstone, which however he neither
accepted nor declined. In fact, he wished to leave the matter an open
question, so that he might profit whichever way affairs turned. But, as
I have already pointed out, he had no scruples about drawing his pay
from Her Majesty's Government as a member of the old Executive even
for some time after his term of office had expired." (C. 2891, bis. 4 en 5.)
Sir Percy Fitz Patrick vertel selfs in sy boek The Transvaal from within,
5e druk, 1899, bis. 25, die volgende:
„During the occupation period Mr. Kruger took office under the
British Government, also did Dr. Jorissen and Chief Justice (then Judge)
Kotzé, and indeed all the officials who had protested against the annexation, except Mr. Piet Joubert, who declined to do so, and who, if
actions be the test and not words, was the only honest protestant. Mr.
Kruger retained his office for some time after he had concerned himself
in the Repeal agitation, but finally resigned his post on being refused an
increased remuneration, for which he had repeatedly applied."
Al hierdie voorstellinge van Shepstone, Lanyon en Fitz Patrick is skewe
voorstellinge en bevat halwe waarhede, met die bedoeling om Kruger, net soos
Burgers en Jorissen, onmoontlik te maak. Die volgende is 'n weergawe van
die gebeurtenisse in die juiste verband.
Op 23 Oktober 1874 is Paul Kruger deur die Volksraad verkies tot
lid van die Uitvoerende Raad, en op 4 November is hy as sodanig ingesweer.
Sy ampstermyn sou volgens Artikel 89 van die Grondwet oor 'n tydperk van
drie jaar strek en dus op 4 November 1877 om wees. Sy salaris as Uitvoerende Raadslid het £200 per jaar bedra. Kruger was dus 'n besoldigde
amptenaar van die Regering van die Suid-Afrikaanse Republiek. Op 7 Maart
1877 het die Volksraad 'n nuwe Grondwet aangeneem, waarin voorsiening
gemaak is vir die betrekking van Vice-President, en die volgende dag, 8 Maart,
het die Volksraad Kruger as Vice-President gekies, met die bepaling dat hy
„onder denzelfden eed zal blijven als afgelegd als lid van den Uitvoerenden
Raad." Daar hy reeds lid van die Uitvoerende Raad was, het die Volksraad dit
nie nodig geag dat hy opnuut 'n ampseed moes aflê nie. Oor sy salaris as
Vice-President het die Volksraad geen besluit geneem nie. Blykbaar was
daar nie tyd om hieroor te handel nie, want op dieselfde dag het die Volksraad verdaag, met die bedoeling om oor twee maande weer te vergader. Intussen sou Kruger maar dieselfde salaris ontvang as lid van die Uitvoerende
Raad. naamlik die som van £200 per jaar.

Onmiddellik na die verdaging van die Volksraad was dit meer as
duidelik dat anneksasie onvermydelik was, en op 10 Maart 1877 het Kruger
vir president Burgers en die Uitvoerende Raad skriftelik aan die hand gegee
om by die Regerings van Rusland, Pruise en Amerika te gaan kla. Op 9 April
1877 het Shepstone aan die Uitvoerende Raad 'n brief geskryf dat hy nou gaan
annekseer, en op 11 April het die Uitvoerende Raad besluit om voorlopig onder
protes in die Anneksasie te berus, en onder hierdie protes Kruger en
dr. Jorissen na Europa te stuur om te probeer om die Anneksasie ongedaan
te maak. Dit het dus beteken dat daar slegs onder protes toegegee word, en
dat die Anneksasie nie erken word nie, en dat die Boere ook nie hulle eie
Regering sou opgee nie. Die machinerie van die Boere-bewind is slegs
buite werking gestel. Nadat hierdie besluit geneem is, het Kruger die
vergadering verlaat en in 'n afsonderlike vertrek van die Regeringsgebou 'n
brief aan die Staatspresident geskryf en daarin gewys dat die Volksraad nie
voorsiening gemaak het vir sy salaris as Vice-President nie, en daarom het
hy versoek dat sy salaris op £600 in die jaar gestel sou word. Hierdie brief
is te vinde in sy Amptelike Briewe, bis. 219. Die Uitvoerende Raad het sy
salaris egter op £300 per jaar bepaal. Dit is 'n belangrike feit. Op die laaste
sitting van die Uitvoerende Raad, toe die protes teen die Anneksasie reeds ge
reed was, besluit hierdie liggaam dat Kruger £300 per jaar as Vice-President
sou ontvang.
Maar hoe sou Shepstone teenoor hierdie beskouing van Kruger staan?
En nou kom ons voor 'n baie snaakse geval. In die AnneksasieProklamasie het Shepstone beloof dat die amptenare hulle betrekkings en
salarisse sou behou. Het Kruger ook onder hierdie groep geval? N e e en j a.
Hy was 'n besoldigde amptenaar deurdat hy lid was van die Republikeinse
Regering; en aangesien hierdie Regierung deur die Anneksasie opgehef is,
het Kruger opgehou om lid te wees van hierdie Regering, wat nie meer bestaan
het nie: hy het dus opgehou om 'n besoldigde amptenaar te wees. Die amp
van Vice-President het opgehou om te bestaan. Maar Kruger het nie so gedink
nie. Die Regering van die Republiek het nie opgehou nie. Die protes was
die bewys daarvan. Die machinerie van die Republiek het net tot stilstand ge
kom, en hy het dit tot sy taak gereken om onder die protes so hard moontlik
te werk om die machinerie weer aan die gang te kry. Hieraan moes hy al sy
tyd en sy kragte wy, en daarvoor had hy 'n salaris nodig wat hy as amptenaar
van die ou Republiek, waarvan die machinerie tydelik tot stilstand gekom het,
uit die kas van die land moes ontvang. En, merkwaardig, Shepstone, wat geen
mensekennis gehad het nie, het dit goed gevind! Dit is dan geen wonder
nie dat Buckle in sy Life of Benjamin Disraeli (Deel 6, bis. 417) in 1920skrywe:

„Shepstone clearly had not the same insight into the Dutch mind
and character as he had into the Native."
Hy het Kruger bly erken as besoldigde lid van die Regering van 'n
Republiek waarvan die bestaan deur homself vernietig is! Gereeld het hy
Kruger se salaris as lid van daardie vernietigde Regering uitbetaal! Nie
egter die som van £300, wat die Uitvoerende Raad hom op 11 April 1877, die
dag voor die Anneksasie, toegeken het nie, maar die som van £200, wat hy
voor 11 April ontvang het. Kruger se tyd as Uitvoerende Raadslid was op
4 November 1877 om, volgens die Grondwet. Hy het egter sy salaris bly trek
tot Mei 1878, want hy het gemeen dat die Volksraad deur Shepstone se onregmatige Anneksasie nie in die geleentheid was om volgens wet 'n nuwe ver
kiesing van 'n Uitvoerende Raadslid te hou nie. Onmiddellik na die Anneksasie,
vlak voor sy vertrek na Europa om daar te probeer om die Anneksasie onge
daan te maak, het hy by Shepstone aangedring om sy salaris van £200 tot £300
te verhoog — die som wat die Uitvoerende Raad hom in die laaste sitting toe
geken het.
Shepstone, weer, wat vooraf 'n sirskap ontvang het as beloning vir sy
poginge om Transvaal te gaan annekseer, het gereken om Kruger deur hierdie
salaris van £200 per jaar in sy mag te kry. Reeds voor die Anneksasie het
hy hom 'n pensioen vir lewenslank belowe as hy wou saamwerk. Eers langsamerhand het hy verstaan dat hy Kruger nie sou vang nie, en op 20 Mei 1878
het hy aan hom die volgende brief laat skryf (geregistreer in die Argief as
No. 392—78):
„Sir,—I am directed by the Administrator to inform you that in
accordance with the provisions of the law under which you were appointed
a Member of the Executive Council your tenure of that office expired on
the 4th November last.
„After the line of conduct which you have thought it right to
pursue with regard to this Government and especially after the undis
guised notification which you have given it in the letter addressed by you
and Mr. Joubert of the 14th instant to the Administration that you intend
to persevere in an agitation that threatens as you yourself believe danger
and ruin to the country. His Excellency sees no advantage and does not
feel justified in suspending the operation of the law any longer for the
purpose of enabling you to retain that office and the pay attached to it.
„I am also under the necessity of calling your attention to the fact
that on the 8th January last when you personally applied to me at
Pretoria to be paid the arrear salary due to you which according to law
was at the rate of £200 a year you demanded salary at the rate of £300
on the ground that you had been promised that increased rate by the

Administrator before your first d e p a r t u r e for E u r o p e , and that I, relying
upon your w o r d and influenced by your urgency as well as by a desire
to avoid the a p p e a r a n c e ever of any breach of faith on the p a r t of His
Excellency, w h o w a s then absent from the seat of Government, paid you
at this increased rate without further question and without authority. I
now find that the only g r o u n d you had for preferring this claim w a s a
private conversation with the Administrator in which you complained t h a t
your salary w a s inadequate whereupon he told you that he wished to
retain your services to aid the new Government and that he would r e c o m m e n d that you should be retained permanently as a Member of the
Executive Council to be called up for your advice when required, at a
s a l a r y of £300 per annum instead of £200, to which you then were entitled.
„ T h e reply you m a d e w a s that you were a representative man and
must act accordingly to the feelings of those you represented, but that
when you were relieved from those trammels you could act accordingly
to your own convictions. You neither accepted nor rejected the p r o p o s a l
a n d nothing has since p a s s e d to renew or confirm it; therefore,you w e r e
not justified in m a k i n g the d e m a n d you did and I have m a d e myself
responsible for the p a y m e n t to you without authority of the a m o u n t in
excess of your usual salary.
„I have the honor to be,
Sir,
Your obedient Servant
M. Osborn,
Secretary to G o v e r n m e n t . "
Hierdie brief is m e r k w a a r d i g . Shepstone p r a a t hierin van 'n „ l a w "
w a a r o n d e r Kruger benoem w a s en salaris getrek het. Hierdie „ l a w " w a s die
G r o n d w e t van die Republiek w a t hy vernietig het! En Shepstone sê dat Kruger
se „tenure of that office" as „Member of the Executive Council" w a s , die U i t voerende R a a d van die Republiek! Shepstone vernietig die b e s t a a n van die
Republiek, m a a r betaal tog Kruger se salaris as Regeringslid van d a a r d i e
Republiek. Hy wou Kruger soet hou en hom deur die salaris aan hom bind,
en eers toe hy sien dat Kruger bly ywer het vir die herstel van die Republiek,
het hy opgehou om hom verder sy salaris uit te betaal, onder voorwendsel dat
sy „tenure of that office" op 4 N o v e m b e r opgehou het, net asof die Uitvoerende Raad volgens Shepstone self n o g sou b e s t a a n het.
Kruger het homself as Vice-President bly beskou, en in Desember 1880
het hy openlik as Vice-President opgetree en die Uitvoerende R a a d en die V o l k s r a a d van 1877 weer b y m e k a a r geroep. Hierdie d a a d w a s dus geen d a a d van

opstand nie, maar slegs 'n nuwe inwerkingstelling van die Republikeinse
Regeringsmachinerie wat hulle op 12 April 1877 onder protes moes laat stil
staan.
Waar Kruger dus tot Mei 1878 salaris uit die landskas getrek het, daar
het hy sulks gedoen as amptenaar van die Republiek, as Vice-President, omdat
die Republiek, volgens die opvatting van die Boere, nie opgehou het om te
bestaan nie. En Engeland moes dit erken. Toe daar in Maart 1881 na die
slag van Amajuba vredesonderhandelinge tussen die verteenwoordigers van
Groot-Brittanje en die Transvaalse Boere gevoer is, moes Sir Evelyn Wood,
namens die Engelse, eers verklaar:
„Ik, Sir Evelyn Wood, neem aan de Boerenleiders, de heeren
Kruger, Pretorius, Joubert en anderen, die tegenwoordig zijn bij deze bij
eenkomsten te erkennen als wettig vertegenwoordigende het Volk van de
Transvaal nu onder de wapenen."
Sien die buitegewone uitgawe van die „Staatscourant" van 30 Maart
1881.
S. P.

ENGELBRECHT.

Die Stryd.
Gekerker in die kelder van die vlees
Waar swart gestaltes uit die hoeke gluur
En uitsluip in die aangewese uur,
Wanneer die eng'lewagte van die gees
Moet wyk, terwyl die magte van die Bees
Die botoon voer en bose luste stuur,
Te kragtig vir die vlees om te verduur —
Gekerker treur ons oor wat ons moet wees!
Maar in dié lied wat deur die eeue ween,
Is daar een noot wat seëvierend sing:
Die eenling en die ewige is een;
Die vlam wat flikker in die kelderlug,
Sal opskiet as die mure, steen vir steen,
Omvergewerp word deur die siel wat vlug!
Soos deur 'n lamp van melkwit porselein
Die felle vlam gedempte strale sprei
Wat rosig deur die wit omhulsel gly
Om dof-sag deur die kamer heen te skyn;
Soos deur die dieptes van 'n bloedrooi wyn
Die fonkelende lig verdof verbrei,
Omsluit deur newels wat sy glans verlei —
So moet die gees deur vlees-omwindsels skryn.
Die voel wat fladder as die dag lumier,
Word vrygelaat deur dié wat hom bemin
En skiet die blou se eindeloosheid in.
Mag so die sleutel van die Groot Sipier
Die gees in staat stel, as die vlees ontbind,
Om self in selfloosheid terug te vind!

Ons struikel deur die lewensweë heen
So blind, so onbewus van wat daar wag;
Ons maak ons planne vir die nuwe dag —
En kom 'n onverwagte wending teen;
Dan volg daar tandeknersing en geween:
Wie is dit wat oor al ons strewe lag?
Moet dan 'n onverbiddelike mag
Ons strewe steeds vervloek in plaas van seën?
O dwaasheid van wat mense wysheid heet!
Wie is ons om met eie maat te meet?
Die selfgereëlde gang moet keer op keer
Op ysterwette stuit voordat ons sien
Dit neem meer as 'n leeftyd om te leer
Dat vrede slegs bestaan vir dié wat dien.

In
Hier in die oerwoud, in dié reuselaan —
Pilare van 'n kille katedraal,
Gegrondves in die afgrond,.kolossaal,
Natuur se kerk, wat nimmer sal vergaan —
Hier, wyl die sagte strale van die maan
Deur lowerdak op grasperk-altaar daal
En wierookgeure uit die aandblom haal,
Wil ek aanbiddend voor die Meester staan.
God! Al-Skepper, Heerser, Oppergees!
Kon ek die indruk hou van hierdie uur,
Sou dit 'n rigsnoer vir die toekoms wees!
Maar nee, die blaking van so'n felle vuur
Is kragtiger as wat ek kan verduur:
Slegs Hyself kan Sy werk gedurig lees!
/. D. DU

PLESSIS.

Persoonlijke Herinneringen van Frederik van Eeden.

I

N het najaar van 1902 maakten we voor het eerst persoonlijk kennis met
Van Eeden. Uit zijn werk kenden we hem al lang. Al wat hij geschreven
had, z'n proza zoowel als z'n gedichten, was door ons gelezen, z'n boeken
waren in ons bezit, we bewonderden hem als artiest zoowel als sociaal her
vormer — maar we hadden hem nog nooit ontmoet.
Thans echter, door ziekte door mijn man genoodzaakt een poos buiten
het bedrijvige leven te treden, waren we naar Bussum gegaan, omdat mijn man
zich onder behandeling van den medicus Van Eeden wilde stellen, van wiens
groote kennis en helder inzicht in ziektegevallen hij zeer veel verwachtte.
Van Eeden woonde destijds op „Walden", een oud landgoed even buiten
Bussum, waar hij met eenige gelijkgezinde medewerkers een kolonie had ge
sticht die tot doel had de arbeiders te bevrijden uit den slaafschen toestand
waarin ze door het kapitalisme verkeerden. „Walden" was bedoeld als proef.
Van Eeden wilde ermee bewijzen dat men een vrij en menschwaardig, dus ge
lukkig bestaan kon verkrijgen, wanneer men in gemeenschap met en voor elkaar
werkte en de opbrengst van den arbeid met elkander deelde. De proef was niet
nieuw. Lang voor Van Eeden hadden verschillende sociaal-aangelegde nobele
mannen, begaan met de nooden der altijd zwoegende en toch nimmer tot wel
stand komende arbeiders, dergelijke kolonisatie-proeven genomen. Deze
waren echter tot nu toe altijd mislukt. Maar Van Eeden hoopte met de fouten
van zijn voorgangers zijn voordeel te doen, die fouten te voorkomen en op een
nieuwere en betere grondslag een toekomstmaatskappij te bouwen, die stand
zou houden. Niet dan na degelijke studie was hij met z'n proefneming be
gonnen, en zijn kolonie was gesticht naar de schets die een bekend Duitsch
oeconoom, Dr. Franz Oppenheimer, van een dergelijke maatschappij had ge
geven.
Dr. Van Eeden was medicus, maar had sedert eenigen tijd zijn praktijk
als arts opgegeven om zich geheel aan z'n sociale arbeid te wijden. Hij bleef
echter eenige patiënten behouden en had er op ons verzoek in toegestemd ook
mijn man als zoodanig te behandelen.
Den dag na onze aankomst in Bussum wachtten we niet zonder spanning
op z'n eerste bezoek.
*) Op yersoek op skrif gestel deur Mevr. die weduwee Jan Ligthart, en voorgelees
by geleentheid van die Van Eeden-herdenking deur die letterkundige vereniging van
die Potchefstroomse studente, „Tesselschade".
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Het is altijd wat gevaarlijk om beroemdheden nader te leeren kennen;
ze stellen meestal te leur. We hadden ons daarop dan ook al eenigszins voor
bereid — maar dat was onnoodig, want het eerste bezoek van Van Eeden was
in alle opzichten een succes. Zijn beslist optreden wekte dadelijk vertrouwen,
en z'n ernstige eenvoud en hartelijke deelneming wonnen onmiddellijk ons hart.
In waarheid, ik heb nooit te voren en ook nooit daarna een dokter ont
moet die zoo volmaakt in z'n werk opging als Dr. Van Eeden. Hij toonde zoo'n
innige belangstelling in z'n patient, had zoo'n krachtige en toch tegelijk teedere
manier van met hem om te gaan, ging zoo voorzichtig en geduldig te werk met
het onderzoek, en had zoo'n bescheiden wijze van vragen, dat het ons beiden
trof als iets heel bijzonders.
Terwijl hij met den patient sprak, kon ik hem goed opnemen. Hij was
tamelijk lang, goed gebouwd en had een door de zon en 't buitenleven gebruind
gezicht, dat bij de oogen diepe rimpels vertoonde. Die oogen hadden echter
een groote bekoring, er lag een zeldzame gloed in. Zijn donker haar hing over
z'n voorhoofd, zijn bewegingen waren rustig en zeker, zijn stem zacht en van
een warme klank. Hij droeg een bruin fluweel manchester-pak met sporthemd,
een zwarte, zoogenaamde anarchisten-das, geen hoed. Zijn heele verschijning
was vreemd maar sympathiek.
Toen hij vertrokken was, prezen we onszelf gelukkig hier te zijn ge
komen. Zijn rustige persoonlijkheid was op zich zelf al een geneesmiddel.
Dit eerste bezoek werd door vele andere gevolgd, en naarmate de zieke
herstelde, bleef de dokter langer praten. Hij sprak nooit over z'n literaire
arbeid, wilde daar ook niets over hooren, maar zooveel te meer en te liever over
zijn bemoeiingen op Walden. Hij werd niet moede z'n plannen uiteen te zetten,
te betoogen dat de bevrijding der arbeiders alleen lag op de door hem in
geslagen weg. Hij was er van overtuigd dat de menschen, behoudens enkele
abnormale gevallen, goed zouden zijn als de omstandigheden waarin ze ge
plaatst waren, bevredigend zouden zijn. Geestdriftig weidde hij uit over de
kameraadschappelijke geest die er onder z'n kolonisten heerschte, over de resul
taten van hun arbeid, over de vooruitgang in de productie, over de winsten die
het bedrijf later zou afwerpen, winsten die de maatschappij weer ten goede
zouden komen.
Het kon den aandachtigen toehoorder niet ontgaan dat de spreker in z'n
beschouwingen zeker meer dichter was dan zakenman, dat hij te optimistisch
was in z'n redeneering, dat hij te veel van z'n medewerkers verwachtte en te
hoog van hen dacht.
Hij sprak over z'n kolonie als een opgewonden jongen spreekt over een
mooi ding dat hij gemaakt heeft, hij zag geen fouten, kende geeen bezwaren,
droomde van een gouden toekomst.

Als hij zich zoo liet g a a n , w a s hij een geheel ander mensch dan de
ernstige geneesheer. Niet meer de bezonken wetenschappelijke geleerde, m a a r
een dichterlijke droomer.
Toen de patient zoo ver hersteld w a s dat hij wandelen kon, bood Dr.
Van Eeden ons vrije w a n d e l i n g aan op W a l d e n , w a a r v a n we g a a r n e gebruik
m a a k t e n . Het w a s een mooi landgoed, heuvelachtig en op vele plaatsen b e 
groeid met slanke dennetjes. T u s s c h e n de boomen door z a g men de huisjes
der kolonisten. Sommigen, opgetrokken van hout, goed in de verf met roode
daken, die helder afstaken tegen het donkere groen der dennen, maakten een
prettige indruk, anderen, half in den grond uitgegraven, met door riet gedekte
d a k e n , deden denken aan kluizenaars die der wereld waren afgestorven.
In
één van die grondhutten w o o n d e en werkte Van Eeden zelf. Zijne eigen
lijk woonhuis, of liever het huis van zijn vrouw, stond tusschen hooge dennen
dicht bij den i n g a n g van het landgoed. Het w a s heel mooi en smaakvol en g e 
riefelijk ingericht; de waterlelie, Van E e d e n ' s dichtersymbool, sierde den
gevel. D a a r woonde Mevr. Van Eeden met h a a r beide jongens, H a n s en P a u l ;
Van Eeden k w a m er echter alleen met de maaltijden. Aan den zoom van het
bosch stond het g e m e e n s c h a p s g e b o u w . D a a r w a s de gemeenschappelijke eet
z a a l , en d a a r waren ook de k a m e r s der o n g e h u w d e n .
E e n s nam Van Eeden ons mee om ons alles op W a l d e n te laten zien.
Hij b r a c h t ons in zijn eigen hut, heel eenvoudig en sober van binnen, met een
veldbed in een hoek en een groote withouten werktafel voor de o p e n s t a a n d e
ramen. O p die tafel stond een overvloed van bloemen, en Van Eeden ver
telde ons, dat zijn vrouw d a a r altijd voor zorgde.
Wij zagen eenige hutten, van buiten en van binnen. Ze waren een
voudig m a a r gezellig, en we ontmoetten verscheidene kolonisten, heeren in
fluweelen pakken en d a m e s in loshangende jurken die het niet zeer druk schenen
te hebben. Het viel ons op dat de eersten den leider te n o n - c h a l a n t en de
laatsten hem te eerbiedig groetten.
W e bezichtigden den groententuin, de
bakkerij en eenige werkplaatsen en belandden ten laatste in het g e m e e n s c h a p s 
huis. De dame die d a a r de zorg over de huishouding had, z a g Dr. Van
Eeden aan met een blik van afgodische vereering, de andere d a m e s die l a n g 
z a m e r h a n d de eetzaal binnen kwamen, deden in dat opzicht niet voor h a a r
o n d e r . Van Eeden moest dit wel opmerken, m a a r het scheen ons toe dat deze
hulde hem niet ongevallig w a s .
Dit gaf ons te denken en deed ons vreezen voor de toekomst. W a r e n
d e z e menschen wel geschikt voor deze proefneming, en zou de Leider sterk
g e n o e g blijken om door te zetten?
Het geheel deed ons denken aan een mooi blijspel.
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Vooralsnog werd er echter door Van Eeden zelf en door enkele mede
standers hard gewerkt. Zelf stond hij uren lang te spitten met een ijwer een
betere zaak waardig, en de beide predikanten De Koe en Kylstra werkten
eveneens geduldig en volhardend aan de bearbeiding van den grond. De
eerste zorgde voornamelijk voor de groententuin. Vroeg in den morgen was
deze jonge man, die tot nog toe slechts gestudeerd en gepreekt had, daar al
bezig met zaaien en planten, wieden en nathouden, en precies om negen uur
reed hij met een hoog opgeladen wagen het hek van Walden uit om z'n groenten
te verkoopen. Het was een wonderlijk schouwspel. De wagen mooi, nieuw,
goed geverfd, door een paar stevige paarden getrokken, droeg mooie nieuwe
witte manden, waarin de heerlijkste groente smaakvol lag uitgestald. Het leek
niet echt, te mooi. De wagen en z'n voerman behoorden beiden in het blijspel
thuis, maar niet in de werkelijke ruwe wereld. Als we hem zagen voorbij
rijden, zeiden we: „Daar rijdt de Czaar weer uit," want Ds. de Koe geleek in
uiterlijk op den Keizer van Rusland. En hij ging langs de huizen der rijke
Amsterdammers die zomers in Bussum woonden, en liet zich beknibbelen door
de snibbige dienstmeisjes. Want z'n groenten waren duur, veel duurder dan
bij een gewone groentenboer. Maar dat moest men voor de goede zaak over
hebben.
Een enkele keer als de dominé verhinderd was, nam Van Eeden zelf dit
werkje over, en hij reed dan fier als een held op z'n groentenkar door het dorp.
Natuurlijk had Van Eeden vele bestrijders. Het groote publiek lachte
hem uit en zag in hem een onschadelijke gek, de sociaal-demokraten scholden
hem een huichelaar en een valsche profeet, die de arbeiders met lapmiddeltjiés
zoet poogde te houden, de kerkdijken schudden het hoofd over hem, omdat hij
de maatschappij wilde hervormen zonder het conventioneele Christendom. Hij
werd gehoond en belasterd, bespot en belachelijk gemaakt. Maar hij ging
ernstig voort met zijn arbeid, in het vaste geloof aan een zekere overwinning.
Natuurlijk faalde hij. Werkende met menschen en voor menschen,
schakelde hij de menschelijke natuur met al haar zonden en zwakheden uit.
En op deze klip moest hij schipbreuk lijden, maar zijn poging om de menschheid op te heffen is een daad van onzelfzuchtige naastenliefde geweest.
Voor ons bleef hij, hoe druk hij het ook had, steeds de belangstellende
geneesheer, en toen we eindelijk afscheid van hem namen en om de rekening
vroegen, zei hij: „Neen, ik heb u voor mijn eigen genoegen behandeld, ik wil
daarvoor geen geld aannemen." Hij liet zich niet overtuigen, en wij bleven
zijn schuldenaars.
Maar nooit vergeten wij deze hartelijke belangelooze hulpvaardigheid,
en de herinnering aan den mensch en dokter Van Eeden bleef een der schoonste
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Proewe uit die Bantoe-Folklore.
S P R E E K W O O R D E VAN D I E T R A N S V A A L S E B A S O T H O .

I

N „Die N u w e B r a n d w a g " 1:4 is 'n p a a r staaltjies van B a n t o e - s p r e e k w o o r d e
gegee uit Ronga en T s w a n a , in I I : 2 is gewys op die ritmiese en s i n s parallelisme w a t in dergelike spreekwoorde voorkom. Die s p r e e k w o o r d e
w a t hier volg, almal uit T r a n s v a a l s e Sotho, lig die in die vorige artikels g e gewe stof iets vollediger toe, en gee 'n ruimer blik op die a a r d en g e h a l t e ,
s o nie op die o m v a n g nie, van die s p r e e k w o o r d e s k a t w a t 'n tipiese B a n t o e taal besit. Hulle is opsetlik nie uitgesoek nie, m a a r voor die vuis w e g o p geneem — hulle is dus nie van die beste nie, ook nie van die slegste nie, m a a r
suiwer tipies. Ek meen d a t ek die belangstellendes juis deur hierdie o n g e w i l d heid van keuse 'n diens doen.
Die originele kom almal voor in twee of meer uit vier versamelings w a t
ek tot my beskikking het, twee gepubliseerde, nl. ( a ) onder die hoof Diêma
tsa Bö-Tata-weso in die Padisö-Serie Leesboeke I, II en III van die Berlynse
Sending, g e s k r y w e of ten minste geredigeer deur Ds.. P . E. Schwellnus,

(b) Sotho-Sprichwörter

van D s . G. Kuhn in die Zeitschrift für Eingeborenen-

Sprachen, X X : 1—3; en twee ongepubliseerdes, ( c ) Diêma tsa BaSotho van
S. Matsiê, Oefeningshulp vir T r a n s v a a l s e Sotho in die D e p a r t e m e n t B a n t o e ïstiek, Universiteit van Pretoria, ( d ) my eie versameling T r a n s v a a l s e S o t h o spreekwoorde.
Ek het opsetlik s p r e e k w o o r d e gekies w a t in minstens twee
van hierdie versamelings voorkom. In gevalle w a a r variante van dieselfde
s p r e e k w o o r d bestaan, het ek van die reeds gepubliseerde variante gesiteer.
Die g e d r o n g e en ook andersins moeilike taal van die s p r e e k w o o r d e , en
die eienaardige g e d a g t e g a n g en vir die E u r o p e e r vreemde atmosfeer van die
lewe en denkwyse van die B a S o t h o w a t daarin voorkom, m a a k 'n blote vertaling van die s p r e e k w o o r d e van min w a a r d e , en eis amper sonder uitsondering
uitleg van en k o m m e n t a a r op w a t bedoel w o r d . Buitendien is dit ook n o d i g
om te weet nie net w a t die spreekwoord bedui nie, m a a r ook hoe dit deur
die B a S o t h o self verstaan en toegepas w o r d . E k het my b e s gedoen om by
elke s p r e e k w o o r d , buiten die oerteks en min of meer letterlike vertaling, ook
die nodige uitleg, k o m m e n t a a r en toepassing te gee. Hierby het ek profyt g e trek van Kuhn se vertalings en k o m m e n t a a r by sommige van die s p r e e k w o o r d e , en van Matsiê se ophelderings, w a t hy a p a r t a s Dihlathollö tsa Diêma

tsa BaSotho
uitgewerk het, sowel as hier en d a a r van Plaatje se uitleg en
parallelle in sy Sechuana Proverbs.
E k m a g hier die feit a a n s t i p dat d a a r dikwels verskil van opinie b e s t a a n , onder die B a S o t h o sowel as onder die v e r skillende v e r s a m e l a a r s van hulle spreekwoorde, oor die uitleg en t o e p a s s i n g
van sommige van die s p r e e k w o o r d e , ook van die w a t nie a n d e r s a s
dialekties varieer nie: w a a r d a a r nog teksvariante b e s t a a n , is die verskil van
opinie n o g groter. Dit m a a k die t a a k van verklaring nie makliker nie. E k
wil dus 'n beroep doen op belangstellendes w a t miskien 'n ander verklaring
of toepassing as w a t ek gegee het, teëkom, om te onthou dat quot
homines,
lot
sententiae.
1. Sefata-moüö

se a

iphatéla.

Hy w a t in die vuur k r a p , k r a p vir homself.
Mens k r a p in die vuur om w a r m t e daaruit te kry. M a a r dit doen mens
nie vir ander nie, m a a r vir homself.
Mens doen nie 'n ding suiwer belangeloos nie. Agter elke handeling
sit 'n selfsugtige dryfveer.
2. Mothsaba-pula

o thsabêla

matlobotlobong.

Hy w a t van die reent vlug, vlug in die plasreent.
Mens o n t s n a p aan kleiner moeilikhede, m a a r kom in groter.
„Van die reent in die d r u p . "
3. Mtnetsa-phudiifudu

xa a apare

sexahlana.

Hy w a t 'n steenbok beslinger, trek nie 'n p a s g e b r e i d e vel aan nie.
Om wild te beslinger, b.v. met 'n knopkierie, moet die jagter taamlik
naby kom. 'n P a s g e b r e i d e vel sou deur die jagter se l i g g a a m s b e w e g i n g s ritsel en hom verraai. Hy moet dus m a a r die lekker
w a r m t e van die vel ontbeer om sy doel te bereik.
Om 'n doel te bereik, moet mens hom d a a r v o o r behoorlik uitrus, en hom
d e s n o o d s o n g e m a k getroos. Mens kan nie twee teenstrydige dinge
tegelyk doen nie.

4 . Pala-xa-bedi

e phala

pala-xa-ngwe.

T w e e m a a l - f a a l oortref eenmaal-faal.
Dis beter om h e r h a a l d e p o g i n g s aan te w e n d , al faal mens elke keer,
as om m a a r net eenmaal te probeer en dan m a a r o p te gee.
Mens moenie te gou tou opgooi nie.

5. Sekhukhuni

se bbnwa kè

sebataladi.

Die bekruiper word gesien deur die beloerder.
Die bekruiper, wat homself voortbeweeg, word gesien deur die beloerder wat stilletjies êrens verskuil lê.
„Baas bo baas".
6. Moeng xa a bone

kxwedi.

Die gas kyk nie na die maan nie.
Die maan gee aan of daar reent gaan kom of nie, of daar oeste sal
wees of nie, of daar kos sal wees of nie. Die gasheer kyk angstig
na die maan, die gas hoef hom niks te bekommer nie.
Onverantwoordelik maak onbesorg.
7. Sebata xe se tennwe kè molete, se o tsêna ka

moraxo.

As die gat te nou is vir die wilde dier, gaan hy agteruit in.
As die gat te nou is om vooruit in te gaan in sy vlug, sal hy desnoods
agteruit ingaan.
„Nood breek wet."
8. Mmatla-seromb

o senya sa

xaxwe.

Hy wat iets besonder moois wil hê, verniel sy eie eiendom.
Oordrewe begeerte na 'n besonder mooi ding laat mens sy eie besit
onderskat; of ook laat dit mens te veel van sy eiendom weggee
om in besit te raak daarvan.
Mens koop 'n begeerde ding maklik te duur.
9. Phatana-hlakolwa

xa e önalele

mohlakodi.

'n Stok wat gesteel is, raak nie onbruikbaar vir die dief nie.
Iemand wat 'n stok steel, sal hom nie so lank gebruik totdat hy verslyt (onbruikbaar) is nie.
„Gestolen goed gedijt niet."
10.

Maropeng

xo a boêlwa, xb sa boelwe kè teng.

Na ruïnes word teruggekeer; waar nie na teruggekeer word nie, is
die moederlyf.
(a) Mens kan wel nie na die moederlyf terugkeer nie, maar (die
ruiïnes van) sy ou tuiste kan hy nog altyd kom besoek.
(b) Mens kan wel die ou tuiste besoek, maar nie na die moederlyf
terugkeer nie.
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(a) Daar is maar een opsig waarin mens nie kan verander nie, in
alle ander opsigte kan mens verander.
(b) Mens kan hom probeer verander soveel soos hy wil, in een
opsig verander hy nooit nie.
11. Kxanu, O re'ng O namêla seolo?

Bohubedu O bo tsere kae?

Meerkat, wat klim jy op die miershoop? Waar het jy die rooi (kleur)
vandaan gekry?
Die meerkat klim op die miershoop en spog, en vergeet dat hy die rooi
kleur waaroor hy spog, van sy ouers oorgeërf het.
Word gebruik as iemand spog oor een van sy eienskappe of 'besittings
wat hy aan sy ouers te danke het.
12. 'Mpya tse pedi xa di palelwe ké sebata.
Twee honde word nie deur één dier baasgeraak nie.
Eendrag maak mag.
13. Pitsa ya maanö xa e apee xa-bedi.
Die pot van verstand kook nie tweemaal nie.
'n Verstandige pot wat eenmaal gekook het, en die hitte en ongemak
van die vuur deurstaan het, doen dit nie 'n tweede keer nie.
'n Verstandige mens kan nie tweemaal bedrieg word nie.
14. Ya sika le e xaraxo, e tl'o xara le yöna.
Die wat omgaan met wat steel, sal self ook steel.
Mens leer gou die gewoontes aan van diegenes met wie hy omgaan.
15. 'Tsobe xe le sa fse, le na le setlang se setald.
Wanneer die stomp nie brand nie, is dit dat hy groen takkies het.
Die stomp mag nog so dood en droog lyk: as hy nie brand nie, is daar
êrens groen takkies te vinde.
Elke ding het 'n rede, hoe verskole ook.
16. 'Hodu la kxale la hwa lè swere tsela.
Die dief van oudsher is dood op die ingeslae weg.
Mens kan nie die natuur van die dief verander nie. Hy gaan dood op
die pad wat hy ingeslaan het.
„Wie zoo leeft, die zoo sterft."

17. Nkb-kxolo xo dupa xa e tsebe.
Die groot neus kan nie ruik nie.
Die BaSotho glo dat iemand met 'n klein neusie 'n fyner reukvermoëhet as mense met groot neuse. Die groot neus lyk asof hy wonderlik goed kan ruik — inderdaad is dit nie so nie.
Skyn bedrieg.
18. Moleta-ngwedi o leta lefsifsi.
Hy wat na die maan uitkyk, kyk uit na die duisternis.
Hoe langer mens op die maan wag, hoe meer neem hy af, hoe meer
duisternis kom daar.
Uitstel is altyd verkeerd.
19. Mariri a tau a ka ntle, a mot ho a ka teng.
Die maanhare van die leeu is buitekant, die van 'n mens is binnekant.
Die maanhare van die leeu is verskriklik, maar jy kan hulle sien, hulle
is aan die buitekant; die mens se maanhare (sy verstand, slimheid)
is binnekant hom, en is dus nog verskrikliker.
Wag jou vir die verskole mag van jou teenstander.
20. Lehu re hwile la pitsana, la sexwana le a rokwa.
Ons het die dood van die pot gesterwe, die van die drinkkalbas kart
gelas word.
Wanneer die pot doodgaan (in stukke breek), is daar niks meer aan te
doen nie; wanneer die drinkkalbas stukkend is, kan hy nog aanmekaar gelas word (b.v. met koperdraad).
Word gebruik wanneer mense 'n onherstelbare verlies gely het w a t te
groot is om reggemaak te word.
21. Motsomi xe a sa bolaye, maroka a mabe xa a tsene.
Wanneer die jagter nie doodmaak nie, gaan hy nie in die moeilike struikgewas in nie.
Om wild dood te maak, moet mens somtyds in moeilike, digte struikgewas ingaan. Het mens dit nie gedoen nie, kry mens die wild nie.
Gebrek aan resultaat beteken gebrek aan poging.
22. Sexokxo xodimo se ya ka bolepu.
Die spinnekop gaan na boontoe deur middel van die spinnerak.
Om 'n taak te kan volbring, moet mens die nodige middele tot sy beskikking hê. (Word gebruik as iemand gelas word om iets te doen,,
en kos wil hê voor hy aan die werk gaan.)
G. P.

LESTRADE.

Horatiana.
EHEU, FUGACES.
Ai, Postumus, hul vlie, hul vlie,
Die jare glip so glad verby,
Hoe goed jy ook al is, daar bly
Die Ongetemde Dood; en nie
Die duurste offers wat jy bring,
Sal ooit die Onderaardse Vors
Laat anders lyk as kil en nors,
Of rimpels op jou wang bedwing.
Want Pluto hou die Reuse vas
By daardie donkeer Water groot,
Waar almal seil in skimme-boot —
Ons almal wat hier mense was.
Verniet word oorlog woes vermy,
Verniet, die branders wat daar bries,
Verniet sal jy die najaar kies
Om ver van Rome weg te bly.
Die donker stroom wat, halfpad dood,
Sy bogte loop, die wag vir jou,
Waar Sisyphus, van hart ontrou,
Nog altyd-deur sy klipsteen stoot.
Verlaat moet jy èn huis èn vrou,
En al wat vir jou lieflik is;
Van al jou bome volg gewis
Alleen die graf-sipresse jou,

0 eienaar van kortstondigheid!
Jou erfgenaam sal gou die wyn,
Die fynste van jou kelder fyn,
Verspil op marmervloere wyd.

'LANDELIKE VROOMHEID.
As h e m e l w a a r t s jou h a n d e jy,
My landelike niggie, lig,
En Gode jou geloftes wy
In vroom vervulling van jou plig,
Terwyl die sekel-maan jou streel,
Dan sal n o g wind jou wingerd-loof
N o g roes jou k o r i n g - a r e steel,
N o g siekte in die najaar roof
Die lammers
L a a t rykes
Van vee w a t
In Algidus

w a t jou liefde voed.
offers voorberei
teen die m i d d a g g l o e d
se koelte wei

D a a r onder eike-skaduwee,
Of in die g r a s van heuwels d w a a l ;
Jy hoef g'n offer groot te gee
Of wygeskenke te bepaal
Solank as jy met roosmaryn,
Bros roosmaryn, jou g o d e kroon;
O n s k u l d i g is jou hart en rein:
Gewis is ook jou hemelloon.
Eenvoudig laat jou offer wees
Van g r a a n , en sout w a t k r a a k en spring,
Meer is dit Gode werd as bees
W a t Rykdom uit sy weelde bring.

7 . J. HAARHOFF.

Vaak.

D

IS nag. Varka, die klein kinderoppassertjie, 'n dogtertjie van dertien
jaar, wieg die kindjie heen en weer, terwyl sy met 'n stem skaars hoorbaar sing:
„Slaap maar, kindjie, slaap maar,
Ek sing vir jou 'n liedjie."

'n Klein lampie met 'n groen kap brand voor die kruisbeeld; daar is 'n
tou gespan van die een hoek van die kamer na die ander waaraan kinderIdeertjies en 'n groot swart broek hang. Die lampie gooi 'n groot kol groen
lig op die plafon, en die kinderkleertjies en die broek werp lang skaduwees op
•die verwarmer-stofie, op die wiegie en op Varka.
As die lampie begin
te flikker, dan lyk dit of die groen ligkol en die skaduwees begin te lewe en
deur die wind in beweging gebring word. Dis bedompig. Daar is 'n reuk
soos van kool en van 'n skoenmakerswinkel.
Die kindjie huil. 'n Lang tyd is hy nou al byna hees gehuil en moeg;
maar hy hou maar nog aan asof daar nooit 'n end aan sal kom nie. En Varka
is vaak. Dis of haar ooglede aan mekaar vasgegom is, haar kop knik kort-kort
vooroor, haar nek is seer. Sy kon nie haar ooglede of haar lippe meer roer nie;
haar gesig voel verdroog en soos van hout, en haar kop voel of dit nie groter
as 'n speld s'n is nie.
„Slaap maar, kindjie, slaap maar," neurie sy, „ek kook vir kindjie
kossies."
'n Kriekie begin kriek in die stofie. In die aangrensende kamer kan sy
haar baas en sy handlanger-klerk, Afanasy, hoor snork.
Die wiegie
"kraak klaend; Varka sluimer in — en alles vloei saam tot daardie strelende
musiek van die nag waarna dit so soet is om te luister as 'n mens in die bed
lê. Nou is daardie musiek slegs gevaarlik; want dit verlok haar om te
slaap; en as Varka, die Vader bewaar haar!, aan die slaap raak, slaan haar
baas en sy vrou haar by die dood.
Die lampie flikker. Die groen ligkol en die skaduwees kom in beweging; hulle dring huileself aan Varka se half-ope, slaperige oë op, en in haar
sluimerende brein vorm hulle tot vliesige droombeelde. Sy sien donkerswart
wolke deur die lug jaag; hulle skreeu soos die kindjie. Dan waai die wind
weer, die wolke verdwyn, en Varka sien 'n lang, breë, modderige pad waarlangs
ialle en talie van waens ry, terwyl voetgangers, knapsak op die rug, voortsukkel

deur die modder — hulle skaduwees beweeg vorentoe en agteruit; aan beide
kante van die pad kan sy bosse beken deur die koue misbanke heen. Opeens
val al die mense met hulle knapsakke en hulle skaduwees op die grond in die
modderpad neer. „Waarom is dit?" vra Varka. „Om te slaap, te slaap!" kom
hulle antwoord.
En hulle raak vas aan die slaap, slaap heerlik, onderwyl die kraaie en
die spreeus op die telegraafpale sit, skreeu soos die baba en probeer om hulle
wakker te maak.
„Slaap maar, kindjie, slaap maar;
Ek sing vir jou 'n liedjie",
neurie Varka, en bevind haar nou in 'n bedompige ou hutjie. Haar oorlede
vader, Jefim Stepanov, rol op die vloer rond; sy kan hom nie sien nie maar hoor
hom kerm en rondrol van pyn.
„Sy maag het gebars," soos hy sê; die pyne is só geweldig, dat hy nie
'n enkele woord kan uitkry nie en slegs met moeite asemhaal terwyl sy tande
klapper soos die geratel van 'n trommel: „Oe — oe — o — o — o — o — oe";
Haar moeder, Pelageya, het na die baas se huis toe gehardloop om te
gaan sê dat Jefim aan't sterwe is; sy is lankal weg en behoort al terug te kom.
Varka lê op die vuurherd en hoor haar vader se gekerm.
Dan hoor sy 'n kar voor die deur stilhou; dit is die jong dokter van die
dorp wat by hulle baas kuier.
Hy kom in; Varka kan hom nie sien nie, want dis donker in die hutjie,
maar sy kan hom hoor hoes en werskaf by die deur.
„Steek op die kers", sê hy.
„Oe — oe — oooe", kom die gekerm van Jefim.
Pelageya soek by die vuurherd rond na die gebreekte pot waar die vuurhoutjies in is. 'n Minuut gaan só verby sonder dat iemand praat. Die dokter
voel in sy sakke en trek 'n vuurhoutjie. „Net 'n oomblik, 'n oomblik," sê Pelageya. Sy hardloop die hutjie uit en kom binnekort met 'n kort entjie kers terug.
Daar is 'n rooi gloed op Jefim se wange, sy oë glinster, en sy blik is
wonderlik deurdringend asof hy dwars deur die ou hutjie en die dokter sien.
„Kom, kom", sê die dokter, terwyl hy by hom buk, „wat is dit alles hier
gaande?"
„Ahaa! is jy lankal só?"
„Wat?
• Ek sterwe, U edele, my uur is daar
ek mag.
nie meer onder die lewendes bly nie."
„Onsin, man! Ons sal jou regmaak."
staan

„Soos u goed dink, U edele; ons dank u van harte; alleenlik ons verDie dood het gekom; dit is nou maar eenmaal só."

Die dokter ondersoek hom 'n kwartier lank, en toe hy klaar is, sê hy:
„Ek kan niks doen vir hom nie. Julle moet hom na die hospitaal bring; hy moet
geopereer word. Gaan dadelik . . . julle m o e t gaan! Dis al laat; teen die
tyd dat julle daar kom, sal hulle almal al slaap in die hospitaal; maar dit maak
nie saak nie, ek sal julle 'n briefie gee. Verstaan julle nou?"
„Maar, my liewe meneer, waarmee sal ons gaan?" val Pelageya in. „Ons
het nie 'n perd nie."
„Toemaar, toemaar, ek sal julle baas vra om julle 'n perd te gee."
Die dokter gaan weg; die kersie brand uit, en weer is daar die gesteun
— oe — oe — oooe. 'n Halfuur later hou daar weer 'n kar voor die deur
stil; dis die kar wat die baas gestuur het om Jefim na die hospitaal te bring.
Hy maak gou klaar en gaan.
Maar nou is dit weer 'n pragtige sonnige more. Pelageya is nie tuis
nie; sy is weg na die hospitaal om uit te vind wat met Jefim aangaan.
Erens huil daar 'n kindjie, en Varka hoor iemand met haar eie stemsing:
„Slapies maar, my kindjie;
Ek sing vir jou 'n liedjie."
Pelageya kom terug; sy maak die kruisteken en fluister: „Hulle het in
die nag nog alles reggemaak, maar teen die more het hy sy gees aan God gegee.
— Mag die koninkryk van God syne wees en ewigdurende vrede.
— — — Hulle sê dit was te laat
ons moes hom eerder gebring het —"
Varka gaan tot by die modderpad en huil daar, maar meteens slaan
iemand haar só hard teen haar kop dat sy haar voorkop teen 'n beukeboom
stamp. Sy maak haar oë oop, en voor haar staan haar baas, die skoenmaker.
„Wat maak jy, jou ellendige smeerlap?" bulder hy dit uit. „Die kind huil, en
jy sit jou waarlik en slaap!" Hy gee haar nog 'n taai klap om die ore; sy skud
net haar kop en begin maar weer te wieg en haar liedjie te neurie.
Die groen ligkol, die skaduwees van die broek en van die babakleertjies beweeg op en neer, knik haar toe en neem gou-gou haar brein weer
in beslag. Weer sien sy die grootpad vol modder. Die mense met die knapsakke en hulle skaduwees is weer vas aan die slaap. Sy kyk na hulle en word'
oorval deur 'n vurige verlange om ook te slaap. O, hoe heerlik sou sy tog nie
slaap nie! Maar haar moeder, Pelageya, loop langs haar en maak haar haastig.
Hulle gaan albei dorp-toe om werk te soek.
,,'n Aalmoes, om Christus wil," smeek haar moeder by al die mense
wat hulle teëkom. „Betoon ons tog die Ewige Genade, goedhartige mense!"
„Gee die kind hier," antwoord 'n bekende stem. „Gee hier die kind,"
herhaal dieselfde stem, maar hierdie keer harder en gestrertger. „Slaap jy tog.
nie, jou ellendige meisiekind?"

Varka spring orent, kyk rond en sien wat gaande is: daar is geen groot
pad, geen Pelageya, geen mense wat hulle teëkom nie, daar is slegs haar
juffrou wat gekom het om die kindjie te versorg en nou daar in die middel
van die kamer staan. Onderwyl die groot, gesette vrou die kindjie versorg,
staan Varka haar en aanstaar en wag totdat dit klaar is. En buite begin dit
al ligdag word, die skaduwees en die groen ligkol begin dowwer word; dit sal
aanstons dag wees.
„Dé, vat hom," beveel die vrou terwyl sy haar klere weer regmaak,
,,hy huil. Hy moet bepaald gestoor wees."
Varka neem die baba, sit hom in die mandjie en begin maar weer te
wieg. Die groen ligkol en die skaduwees verdwyn stadigaan, en nou is daar
niks om haar brein in 'n warreling te bring nie. Maar sy is eens so vaak, verskriklik vaak! Varka rus met haar kop op die kant van die mandjie en wieg
haar hele lyf saam om haar vaak te probeer oormeester, maar haar ooglede
bly aan mekaar vasgelym en haar kop voel groot.
„Varka, maak op die vuur," skreeu haar baas uit die ander kamer.
Dus is dit tyd om op te staan en te begin werk. Varka laat die kindjie
alleen en hardloop na die skuurtjie om houtjies te gaan haal. Sy is bly; as 'n
mens op is en aan die gang, dan voel jy nie so vaak as wanneer jy so stil moet
sit nie.
Sy bring die hout, maak die vuur en voel tegelykertyd dat haar houtgesig weer begin soepel word en haar gedagtes helderder.
„Varka, maak die samovar ) warm," laat haar juffrou hoor.
Varka breek die houtjies fyn, maar sy het nog skaars die vuur in die
isamovar aan die gang toe sy alweer 'n nuwe bevel kry: „Varka, maak skoon
die baas se skoene!"
Sy gaan plat op die vloer sit, poets die skoene en dink hoe heerlik dit
sou wees om haar kop in een van die groot skoene te steek en 'n bietjie lekker
•daarin te slaap . . . En meteens word die skoen groter en groter en groter
totdat dit die hele kamer vul; Varka laat die borseltjie val en skrik meteens
weer orent; sy rek haar oë wyd oop en probeer om reg na die goed te kyk
sodat hulle nie moet groter word en begin beweeg voor haar oë nie.
„Varka, was af die stoepies! Ek skaam my regtig dat ons klandisie
hulle só moet sien!" Varka was die stoepies af, vee die kamers uit, stof af,
maak nog 'n slag die vuur op en hardloop dan na die winkel.
Daar het sy haar hande vol; nie een ledige oomblikkie vir haar nie. Maar
niks is swaarder as om op een plek stil te staan in die kombuis en aartappels skil
1

*) S a m o v a r . In die noorde van Rusland waar dit baie koud is, word daar
heel dag deur tee warm gehou op die samovar. Dit is min of meer wat ons outydse
.konfoor met die ketel daarop gewees het.

nie. Haar kop begin hang, die aartappels begin voor haar oë ronddans, die
mes val uit haar hande, terwyl haar vet kwaai juffrou met opgestroopte moue in
die kombuis rondloop en só hard praat dat Varka se ore eintlik daarvan tuit.
Wat nog die bitterste is, is om by die ete te bedien, te was, te lap en
stop; daar kom oomblikke wanneer sy lus voel om somar op die grond neer te
val en te slaap in weerwil van alles.
Die dag gaan Qin. Sy sien die skemering toesak en druk haar vingers
teen haar slape, wat voel of hulle van hout gemaak is, en glimlag, sy weet nie
waarom nie. Die skemerlig troetel haar oë wat skaars wil oopbly, en belowe
haar soete slaap aanstons.
Teen die aand kom daar besoekers.
„Varka, maak warm die samovar!" lui haar juffrou se bevel weer. Die
samovar is maar 'n ou kleintjie, en voordat die mense almal tee gedrink het,
moet sy dit vyf keer agtereen warmmaak. Nadat die tee klaar gedrink is,
staan Varka 'n uur lank op dieselfde plek stil, bekyk die mense en voer die
bevele uit.
„Varka, hardloop gou en gaan koop drie bottels bier!" Sy spring weg
en hardloop so vinnig as haar twee bene haar kan dra om haar vaak te probeer
verdrywe.
„Varka, bring vodka! ) Varka, waar's die kurketrekker? Varka, maak
skoon die vis!" Maar nou eindelik en ten laaste is die besoekers weg, die ligte
word doodgemaak, en die baas en die juffrou gaan slaap.
„Varka, wieg die baba!" kom nog die laaste opdrag.
Die kriekie begin weer kriek in die stof ie; die groen ligkol op die plafon
en die skaduwees van die broek en van die kinderkleertjies dring huileself
weer op Varka se half-geslote oë en maak haar brein newelagtig.
1

„Slaap maar, kindjie, slaap maar:
Ek sing vir jou 'n liedjie!",
neurie sy weer.
Die baba skreeu maar deur en is al uitgeput van al die
skreeu. Weer sien Varka die modderpad, die mense met die knapsakke, haar
moeder Pelageya, haar vader Jefim. Sy verstaan alles, sy herken hulle almal,
maar in haar half-wakende, half-slapende toestand kan sy nie agterkom watter
krag haar dan vashou nie — 'n krag wat haar hande-viervoet vasbind, wat
haar neerdruk en haar verhinder om te lewe. Sy kyk rond, sy soek wat daar
die krag dan is, sodat sy dit mag ontvlug, maar kan dit nie vind nie. Sy maak
'n laaste poging, moeg tot die dood toe, rek haar oë wyd oop, kyk na die
flikkerende groen kol.
Sy luister, sy hoor die baba skreeu
sy
*) V o d k a .

Russiese volksdrank, brandewyn,
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het die vyand wat haar nie wil laat lewe nie
Die vyand is die baba.
Sy lag. Dit lyk haar ongelooflik dat sy so'n eenvoudige dingetjie nie eerder
kon raaksien nie. Die groen ligkol, die skaduwees en die kriekie lyk of hulle
saamlag en hulle verwonder. Die hallusinasie neem beslag van haar brein.
Sy spring op, glimrag, knip haar oë en loop vinnig op en neer in die kamer.
Die gedagte dat sy weldra sal ontslae wees van die baba wat haar vasbind,
maak haar bly.
Maak die kind dood en dan
slaap, slaap,
slaap —•
Sy lag, knik met haar kop, wys met haar vinger na die groen
kol lig, gaan voetjie-vir-voetjie na die wiegie en buk oor die baba.
Nadat sy hom verwurg het, gaan sy dadelik op die vloer lê, laggende van
blydskap dat sy nou kan slaap, en binne enkele minute slaap sy so vas soos
die dode hier langs haar.
geoutoriseerde vertaling deur C. MOSTERT na die
Engels van Mrs. Garnett, Chatto and Windus, London.
ANTON

TCHEKOV,

F.A.K.-Oproep aan Kunswedstrydvereniginge E.A.
Belangstellendes.
NLANGS het die F.A.K.-bestuur aangekondig dat hy in opdrag van
die jongste Kultuurkongres 'n konferensie wil belê om sake i.v.m. kunswedstryde in die algemeen te bespreek en samewerking te bewerkstellig. Die konferensie sal op 19 Desember te Bloemfontein gehou word.
Die F.A.K. doen 'n beroep op alle Kunswedstrydvereniginge en ander belangstellende organisasies om verteenwoordigers na hierdie belangrike same-
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As die F.A.K. so'n lys het, kan hy almal op hoogte van sake hou.
Op die Konferensie wil ons veral aanstuur op Interprovinsiale kunswedstryde, wat die Afrikaanse volk kultureel sal wakkerhou en voed tenspyte
van ekönomiese en politieke skommelinge, net soos die Eisteddfod in Wallis
en die Direachtes in Skotland.
Interprovinsiale Kunswedstryde, indien nie vandag nie, dan more, of
oormore, of naasoormóre . . . maar ons wil vandag reeds begin!
Ons wil die weg voorberei vir ons groot jaarlikse of tweejaarlikse
Suid-Afrikaanse Kunswedstryde deur bespreking van punte soos die volgende:
(a) 'n Basis vir die verdeling van ons Provinsies in distrikte, en die
onderverdeling in kringe ens., met die oog op aanvanklike
distriks-, provinsiale en eindelik interprovinsiale wedstryde.
(b) Die mobilisasie van beoordelingskragte in die verskillende kringe,
distrikte ens. met die oog op onderlinge hulp en uitruiling, die bevordering van 'n heilsame mate van eenvormigheid in die standaard
en metode von beoordeling ens.
(c) Onderlinge hulp by die opstel van 'n Kunswedstryd-program wat
orals kan gevolg word, met die oog op minder of meer gesentraliseerde mededinging.
(d) Gelyktydige kunswedstryde in al die distrikte met die oog op 'n
sametrekking van kragte in daaropvolgende sentrale kompetisies.
(e) Organisasiemiddele, finansiële reelings, die toekenning van pryse,
diplomas ens. by lokale of sentrale kunswedstryde.

(f) Distriks-, Provinsiale of Uniale beurse aan belowende kunskragte.
(g) Ander punte wat van belang geag word.
Ons het hierbo net enkele puntjies genoem wat kan lei tot 'n vrugbare
bespreking op die Konferensie. Maar die plan is nie om net te praat nie; ons
wil oorgaan tot die daad, al is dit dan voorlopig nog die kleine, nederige,
voorbereidende aanvangsdaad. Daarom wil ons van alle belangstellende
Kunswedstryd- en ander vereniginge verteenwoordigers hê by die beraadslaging
en by die opstel van ons konstitusie.
Moenie depressie pleit nie. Medeafrikaners, ons kan ryk wees in ons
armoede. Ryk in die besit van 'n hart, wat die goeie vir ons volk en vaderland hartstogtelik wil. Ryk in geestesgoedere wat ons van ons Vadere geërf
het, maar nog ryker in die kultuurbesittings wat ons self in die sweet van ons
aanskyn verwerf.
Kuituur is karakter. En die Interprovinsiale Kunswedstryde is die aangewese middel om Afrikaners erfgename, waaragtige besitters van hulle eie
kuituur te maak. Dan eers is hulle bestand teen gedurig wisselende tydsomstandighede.
Dis 'n moeilike taak wat ons nou aanpak; maar vir die Voortrekkerseun en -dogter wat hartstogtelik wil, bestaan die onmoontlike alleen in die
drome van die papbroek.
Met hierdie woorde uit die hart verwelkom ons U by voorbaat reeds
op die Bloemfonteinse Konferensie van 19 Desember 1932.
Bus 3686,
Johannesburg.
I. M. LOMBARD, Sekr. F.A.K.

Oor Boeke.
C. M. V A N D E N H E E V E R : DEINING.
J. L. van Schaik, Bpk., Pretoria.
Voor ek hierdie bundel gelees het, het
' E bedenking wat ek reeds vroeër uitgespreek het, hom weer sterk aan m y opgedring: of hierdie vrugbaarheid van Van
den Heever nie 'n gevaar sal blyk nie, of
dit sy kuns nie ten goede sou gekom het
as hy g e w a g het tot hy die oomblik van
rustiger besinking, groter beheer oor die
vorm en ryper selfkritiek sou bereik het
nie. Nou ek „Deining" gelees het, wil ek
die digter my dankbaarheid betuig dat hy
hierdie gedigte gepubliseer het. Daarmee
het hy ons enkele suiwere gedigte geskenk
en 'n bepaalde fase in die ontwikkeling
v a n sy digterskap vasgelê, waardeur ons
ook 'n beter insig in die wese daarvan
kan kry. A s geheel staan „Deining" hoer
as „Die Nuwe Boord", maar dit verwesenlik nog nie die belofte w a t in sy vroeëre
bundel lê nie; wel versterk dit daardie belofte.
In „Deining" gee die digter ons 'n aantal stemminge en innerlike belewinge. Wat
die meeste van hierdie gedigte op subtiele
wyse verbind, is die lewenstemming wat
daarin tot uiting kom — hulle is gebore in
dieselfde sfeer, 'n droomsfeer, 'n wereld
van gedempte lig en kleur, waarin die vae
lyne en tinte vervloei. In hierdie yle
wereld van halflig en sagte glanslig verdroom die digter hom, en die uiterlike verskyninge kry 'n nuwe, vreemde betekenis,
word openbaringe van die ewige misterieë
van Skoonheid en Ewigheid, waaroor hy
mymer.
O koele water van die spruit,
waarin ek na m y oë kyk,
waarin ek sien hoe swart na agter
die dieptes wyk.

en in die stille dieptes, wyd,
kyk daar 'n mens m y peinsend aan
uit die ewigheid . . . .
Hierdie verband tussen die afsonderlike
gedigte word aangegee deur die eerste e n
die laaste gedig. Die rustige deining en
sagte ruising van die see, waaroor d i e
meeue „skreeu hul lied, so skel, so wreed",
bring die digter tot die bede:
O branderruising diep en sag,
O koele bloute van die see,
neem nou 'n mens w a t huiv'rend w a g
vir eeuwig oor dié Deining mee.
En na die belewinge en sieninge van die
ewige sluit hy:
Ek vrees nie meer die dood, en n e e m
nou bly
en kragtig in m y hand
die donker roeiers van die boot,
en in die skemering
staan ek en w a g
bo swartheid van die land,
want hierdie Deining bring
my donker boot
na verre kimme van die Dood.
Dit wil m y voorkom of die beeld v a n
hierdie gedigte geïnspireer is deur verse
van Totius. In „As ek oor bleekverlate
sand" bid Totius:
O Ewig-troue Kindervrind!
O lei hul in die laaste nood
oor eew'ge deining van die dood.
en in „Daar is g'n Dood" sing hy:
Daar is g'n dood.
Wat lewe heet, is net die op en neer,

N e t soos die angsvisioen:

as ons klein skuitjie al maar daal en
klim;
en wat ons sterwe noem, i s niks nie
meer
as ons verdwyning op die gindse kim.
Van den Heever vertoon trouens 'n
sekere verwantskap met die latere Totius
van die meer persoonlike stemmingsliriek.
Reeds vroeër het ek na aanleiding van
„Die Nuwe Boord" opgemerk dat Van den
Heever „nie is 'n digter met 'n sterk liriese
aksent, wat storm of juig oor sy hartstogtelike begeertes of diepgevoelde smart nie.
S y poësie is nie 'n skrynende klag oor die
teenstelling tussen ideaal en werklikheid,
oor die botsing in eie siel nie." Dit blyk
opnuut uit sy jongste bundel. Die digter
wat vroeër reeds gesing het:
So fyn gevleg die tweelingsdraad
vas in ons wese droom en daad,
dat wie die daad se oorsprong kry,
begin maar by die mymery,
spreek nou s y siel t o e :
Wees sterk, O siel, en vind nou
diepe krag
in die gemymer, want gestraal
van daardie ster waar daglig daal,
bring eensaamheid van lig-deurstroomde nag.
Geen hartstogtelike
konflikte,
geen
hewig stuwende dadedrang kom hier tot
uiting nie. En in hierdie „eensaamheid
van lig-deurstroomde nag" flits geen felle
beelde, klink geen hewige musiek op nie.
Die gestaltes en beelde is versluierd, die
musiek gedempt. Die wilde bewoënheid
van die volgende verse is hoë uitsondering:
s a g rys
die wind oor die wydheid, en 'n enkel
meeu
skeer laag oor die water met wilde g e skreeu!

Die hart verskrik in möre-ure
as somber-dreigend voor hom staan
die drake van die sonde, vure
reeds lang gedoof, in vlamme gaan.
Die musiek van hierdie verse is die sysagte w i e g van die grassaad, die rustige
deining van die see, waar branders plooi
en val en vou s a g oor die sand. Ons lewe
hier in die droomverdronke skemering,
waar
Die bosse sak w e g in blouige lyn
teen die horison-halfmaan, 'n grougroen skyn
kom skemer nou neer as die son s a g
sink
en die see se watervlak wemelend
blink.
en
Aan die verre kus, waar maanwit
branders ruis
met silwer-koele spoeling om die huis
wat ewige woning heet . . .
Hierdie stemminge en sieninge w a t dus
meer gekenmerk word deur teerheid as
deur hewigheid, het Van den Heever ver
woord in heel suiwere verse wat ons die
egtheid van sy digterskap en die intensiteit
van sy ontroering toon. As verskuns staan
hierdie bundel dan ook baie hoer as „Die
Nuwe Boord". Die vooruitgang in tegniek
is verrassend. Tog versterk hierdie g e 
digte die belofte van sy vroeëre verse meer
as wat hulle daardie belofte vervul. Die
geestelike agtergrond, die diepere lewensstemming waaruit hierdie gedigte opgekom
het en waardeur hulle in subtiele verband
met mekaar staan, is iets unieks in ons
jonger digkuns — in ons ouer digkuns tref
ons dit alleen by Totius aan en, maar
dan t o g in 'n heeltemal ander sin, by
Leipoldt.
Daardeur is Van den Heever 'n
belangwekkende verskyning in ons poësie,
een van die langverwagte tekens van ver-

dieping. Maar — om 'n geliefkoosde woord
van Verwey te gebruik — die „Idee" wat
vir Van den Heever opdoem uit die tydelike in al sy vlugtige gestaltes en wisselende stemminge, het nog nie dié klaarheid,
dié intensiteit bereik wat alle uiterlike verskynsele onbewus omskep tot die vergestalting, die ver-beelding daarvan, al die
ontroeringe tot die belewing daarvan nie.
Daardeur gebeur dit nog te dikwels dat die
simboliek nie vanself opgroei uit sy gedig
nie, dat die digter dit opsetlik van buite
af daar in dra. Ek dink hier aan gedigte
soos „Bloedrooi Papawer", „Liefde
en
Droom", „O Stilte van die Sterrenag", wat
ons, nieteenstaande die afsonderlike skoonhede van die onderdele, onbevredigd laat,
omdat die een, die hele gedig deurhuiwerende en beheersende sentrale ontroering
ontbreek of te swak is om die verse te laat
uitgroei tot ongesogte simboliek.
Hierdie
gedigte lewe nog nie hulle eie, alles vergeestelikende lewe van binne uit nie. Daarnaas is daar egter gedigte w a t dit, net soos
die ontroerend suiwere „Die wereld is hier
wyd omkrans" in ,,Die N u w e Boord", wél
doen. Ek dink hier, b.v., aan „Oor die
Deining", „O koele water van die spruit",
„Ontwaking uit die Droom".
Graag sou ek die gedigte meer in besonderhede bespreek het, stil gestaan het
by die wonderskone skildering van „Herfs
in Holland" of by „Attila's Dood" en by
tal van détail-skoonhede waaraan hierdie
bundel so ryk is, ook by minder geslaagde gedigte soos „Voor die N a g w a g
van Rembrandt".
Ook kan invloed van
moderne Nederlandse poësie, sowel op die
vorm as op die gees, gekonstateer word.
Maar die plaasruimte ontbreek.
„Deining" is 'n welkome aanwins vir ons
digkuns — welkom om die skoonheid wat
dit bring, meer nog om die groot belofte
wat dit inhou. Ons is dankbaar vir hierdie
digter wat te midde van die beslommeringe
en kleinlikhede van die daaglikse lewe sy
digterlike Droom belewe.
G. DEKKER.

P L U K S E L S : Verse deur dr. F. C. L. Bosman.
H.A.U.M. v / h . J. Dusseau &
Co., Kaapstad.
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I n verband met die saamvatting van sy
verspreide gediggies in 'n bundel ontleen
Bosman die volgende weinig digterlike
beeld aan die voetbalwereld: „As die grotes
van die voetbalveld af is, m a g die kleintjies
opkom. Waar is die grotes op die oomblik
op die veld van die Afrikaanse verskuns?
'n Verdwaalde loop miskien effentjies oor
'n hoekie daarvan; verdwyn dan net so
skielik as wat hy gekom het. Des te meer
baljaar die kleintjies op die veld." Dat
daar so weinig bedrywigheid i s op die g e bied van ons digkuns, het vir Bosman daartoe gebring om ook iets by t e dra in hierdie
opsig, al laat hy duidelik deurskemer dat
hy glad nie die waarde van sy werk oorskat nie.
A s ons hierdie gedigte dan ook m o e t
vergelyk met werk van teenswoordige N e derlandse digters, dan kan ons dit ondiep
en swak van ekspressie noem, met die uitsondering van 'n gelukkige versreël hier
en daar. Die digter se skeppingskrag is
seker nie baie sterk nie, e n verder as uiterlike waarneming kom hy selde, al sê hy op
kalm beredeneerde w y s e vir Kloos na:
Ek is 'n soeker na die Skoonheid w a t
in inner- en in uiterlikheid straal . . .
A s ons dus 'n streng maatstaf moes toepas, sou die oordeel ongunstig m o e t w e e s .
Maar vergelyk ons die digter se werk
met baie gedigte w a t teenswoordig by ons
die lig sien, dan voel ons geneig om sagter
te oordeel. By ons is dikwels dinge geprys
wat op dieselfde peil staan as Bosman se
werk en in ander gevalle miskien nog
swakker is.
Die skrywer het sy bundel as volg verdeel:—(i) Kaapse Studentetyd; (ii) Hollandse Studentetyd; (iii) U i t jongere t y d ;
(iv) Bykomstige verse, waaronder 'n drietal in Engels.
Die meeste van hierdie gedigte het dan
ook nog die gees van die studentetyd: 'n

dweperige oorgawe aan gevoelsdinge, 'n
verafskuwing van die harde werklikheid
van die lewe. In die latere gedigte merk
ons 'h uitgroeiing uit hierdie sfeer en is
die digter bly om in 'n eentonige lewe opgehef te word deur die lig van die skoonheid en liefde:
Daar is niks mooier as die liefde nie:
Deur hierdie prisma breek die bleekste
L i g van lewe tot 'n koninkryk
Van kleure, ryker as die son.
C. M. V. D. H.
TRIA CORDA: Gedigte van T. J. Haarhoff. J. H. de Bussy, pretoria, 1931.
In die Afrikaanse poësie was daar nog
tot dusver 'n oorheersing van die suiwer
nasionale motief. Ons digters het gesing
van vroue- en kinderleed, van strydende
burgers, van eie natuurskoonheid, van 'n
selfbewuste volk wat strewe om iets te
word, iets t e wees. In die gedigte van F.
van den Heever kry ons n verwyding van
gesigsveld, omdat hierdie digter weer die
bekoring van die lang vergete Germaanse
volksverhuisingstyd voel, omdat hy hom
nie laat afskrik deur die mitologiese godewêreld nie, wat ongelukkig sedert die Renaissance deur onoorspronklikes tot 'n
blote letterkundige poppekastery verneder
is. Digters soos Langenhoven en Visser
het nou en dan skugter die blik na die ou
klassieke wereld gewerp, nie eintlik met
die doel om dit te laat herlewe nie, maar
om kernagtige of lieflike digterswoorde
daaruit aan te haal om dan eie gevoelservaring, in die vorm van gedigte, in verband daarmee te bring.
Dit is die groot betekenis van Haarhoff
se gedigte dat hy, 'n toegewyde klassikus,
teruggaan na 'n wereld van kalm, statiese
skoonheid, en dat h y daardie wereld, w a t
vir die grootste digters 'n bron van blywende besieling was, weer vir ons wil laat
oplewe in al sy menslike mooiheid. Tereg
kla hy in sy inleiding oor die vernietiging
van daardie tere skoonheid deur skoolvosse,
w a t deur 'n oorywerige ontledingslus, deur
v

gebrek aan eerbied vir 'n kunswerk se onaantasbare eenheid, haat ingeboesem het
teen Grieks en Latyn en die gevoel gewek
het asof die hele antieke wereld dood soos
'n veelgeëerde, maar swartgerookte standbeeld is. Daardie wereld het vir 'n Shelley, 'n Keats, 'n Kloos — al word hulle
romantiese digters genoem! — 'n bly wende
vreugde verskaf; daar het hul verbeelding
liefdevol verwyl en het hulle dié harmonie
en vormverfyning gevind waarvoor daar
nie meer veel tyd oorgebly het nie in die
Wes-Europese kuituur en lewe met sy onbeheerste drang na die ewigwordende
„nuwe".
Haarhoff het 'n omvattende studie van
die oudheid gemaak, en dit het hom tot die
onvermydelike gevolgtrekking gevoer dat
dit vir ons veel aan wysheid en aan skoonheid kan skenk, dat die werklik vrugbare
digtersgees in die kern nasionaal kan bly,
maar deur vryer uitsig, inenting van wat
deur uiteindelike verdere groei verryking
kan bring, 'n sterker kuns kan lewer: miskien internasional wat motief betref, maar
nasionaal in uitwerking, in verbesondering.
„Baie van ons digters," sê hy, „het die
skoonheid van Suid-Afrika beskrywe; sommige ook dié van Europa, maar min is
daar vandag w a t die skoonheid van die
antieke wereld voel."
Die gedigte in bogemelde bundel is dan
ook deurtrek van die klassieke gees. Dit
bestaan uit vertalings en oorspronklike
werk. Opmerklik is wat die skrywer sê in
verband met die maklike hantering van
die daktiliese heksameter in Afrikaans,
veral omdat dié taal soveel ligte woordjies
en verkleinwoordjes besit. Om hierdie
vertalings na waarde te skat, moet mens
in staat w e e s om 'n sorgvuldige vergelyking met die oorspronklike te maak, om
veral gevoelswaardes van woorde, klankplastiek en -simboliek te toets — iets
waartoe ek nie in staat is nie, behalwe in
die geval van gedigte wat uit Engels vertaal is.
Reëls wat egter besonder mooi vertaal

lyk, kom voor in g e d i g t e soos in „Alma
Venus", „Carpe Diem", „Die val van
Troje", „Hektor en Andromache", e.a. In
verband met Troje se vernieling word die
volgende Homeriese beeld van Vergilius
pragtig as volg vertaal:—
Soos op die bergtop 'n esboom
bejaard, as die staal hom gekap het,
Yw'rig deur boere gehak word
met byle wat blits tot vernieling:
Altoos dreig hy met blare
wat skud en m e t kruin w a t daar
bewe,
Tot hy deur wonde allengs
oormeester, nog eens op die laaste
Sug, en, geskeur van die heuwel,
val, en sy glorie ineenstort.
So kan meer aangehaal word w a t getuig
van 'n simpatieke, warm-aanvoelende inlewing in die oorspronklike taal.
U i t sy vertaling „Excalibur" uit Tenny
son se „Morte D'Arthur" haal ek die vol
gende geslaagde reëls aan, wat g e t u i g van
fyn indringing in die rustige, die lieflike
van die Engelse digter se v e r s : —
Die sabel groot
Maak weerlig in die skynse' van die
maan,
Dwarrel al vlammende welfvormig
rond,
skiet soos 'n ster w a t in die noorde
val
Waar dobber-winter-eilande by n a g
Bots met geraas van noordelike see.
So skitter-val die Swaard Excalibur:
Maar voor hy w a t e r aanraak, rys 'n
arm,
Wit, sy-omwonde, wonderbaar, mistiek,
En gryp hom by die hef en swaai hom
rond
Driemaal, en trek hom onder in die
meer.
In sy oorspronklike gedigte toon Haar
hoff dat hy 'n bespieëlende digter is. Wat
hom veral besighou, is die wonder van
ewige Lewe, w a t in alles aanwesig i s en
t o g so onvatbaar is, sku vir omskrywing

wyk. Hy is die digter w a t soek na alles
wat fyn en edel is in omringende lewensverskynsels, en in die mens veral wil hy
die skone harmonies-ontwikkelde persoon
likheid sien, wil hy as klassikus die gees
bewonder wat bokant kleingeestigheid uitgegroei het, wat die dekadente, die verward-romantiese, die flikkergeleerde, die
oppervlakkig-grootdoenerige haat, die gees
wat deur stryd tot 'n rustige lewensaanvaarding gekom het en dit aristokraties in
toepassing bring in die praktiese, nugtere
lewe.
Swakhede in hierdie gedigte is die aanwesigheid van anglisismes, hier en daar
'n gebrek om die emosionele waarde van
woorde aan te voel, en veral: in sommige
gedigte het ons wel 'n belangwekkende ge
dagte, maar die gedagte is nie altyd mooi
genoeg tot skoonheidsvorm gestileer nie.
Maar as ons hierdie kleinighede weg
laat, dan moet ons warm die skrywer se
strewe waardeer om vir ons die poorte van
'n haas vergete wereld te ontsluit waar
nie alleen beeldhouwerk in statigheid van
lyn, in gedistingeerdheid van vorm ons oë
verheug nie, maar 'n samelewing vertoon
word van mense van gelyke beweginge
soos ons.
C. M. V. D. HEEVER.
GOETHE U N D SCHILLER. Gedichte in
Auswahl. (Saamgestel en van 'n in
leiding en aantekeninge voorsien deur
J. J. Dekker.)
Nasionale Pers Be
perk, Bloemfontein.
Daar bestaan reeds so baie bloemlesings
uit die gedigte van Goethe en Schiller,
bloemlesings met en sonder aantekeninge,
dat die vraag hom aan ons opdring of
tiaar ook nog aan hierdie bundel werklik
'n behoefte bestaan. Elkeen wat kennis
dra van die ander bundels, sal die vraag
sonder aarseling met „ja" beantwoord,
want van al die Goethe-Schiller-bloemlesings is hierdie een die enigste wat vanuit
'n Suid-Afrikaanse oogpunt ingelei, saam
gestel en geannoteer is.
Wie die vir

Duitse skole bedoelde bloemlesings ken,
weet hoe die oorvloedige aantekeninge wat
hulle bied, die leerling en student soms
meer verwar as verlig; weet ook dat hulle
dikwels die Afrikaanse leerling in die
steek laat, omdat wat vir hom moeilik en
onbegryplik is, vir die Duitse leerling vanself spreek en daarom geen verklaring in
die aantekeninge nodig het nie. Daardie
bloemlesings bied dus met die oog op ons
Suid-Afrikaanse omstandighede aan die
een kant te veel, aan die ander t e weinig.
Daarom verwelkom ons van harte hierdie bloemlesing, wat dr. J. J. Dekker „vir
die gebruik in Suidafrikaanse middelbare
skole" saamgestel het, maar wat ook m e t
vrug in die eerste universiteitskursus en
deur die algemene leser gebruik kan word.
Die grammatikale aantekeninge is kort
•en tersake, en hulle beoog niks meer en
niks minder as teksverduideliking nie. Ek
veronderstel dat gebruikers van die bundel eerder 'n bietjie meer as minder verklarings sal verwelkom. Die literêre aantekeninge bied nie alleen aan leerling en
student nie maar veral ook aan die vakonderwyser kostelike informasie. So word,
om maar iets te noem, die wese van die lied
bespreek, die onderskeid tussen „Volkslied"
en „Kunstlied", tussen „Romanze" en
„Ballade" verduidelik; en by die afsonderlike gedigte word in die reël kortliks die
omstandighede meegedeel waaronder hul
ontstaan het. Eindelik word die aandag
g e v e s t i g op stilistiese, ritmiese, e.a. eienaardighede.
Benewens kort biografiese sketse van
Goethe en Schiller bied die inleiding 'n
kritiese uiteensetting van die liriese digkuns in die algemeen, om dan oor t e gaan
tot die bespreking van die kenmerkende
eienskappe van die digwerk van Goethe
sowel as van Schiller. "Wie die gedigte
van die bloemlesing bestudeer met voortdurende raadpleging van die inleiding en
•die literêre aantekeninge, sal nie alleen
m e t welgevalle merk dat sy insig in en
waardering van die kuns van hierdie twee

digtervorste baie verdiep word nie, hy sal
tewens ontdek dat dit sy stylgevoel ontwikkel, sodat hy eindelik by die blote hoor
van 'n gedig sal kan sê of dit van Goethe
dan wel van Schiller afkomstig is.
Die keuse van die gedigte is besonder
gelukkig getref. Miskien sal die een n o g
hierdie gedig van Goethe en 'n ander nog
daardie gedig van Schiller wou opgeneem
sien, maar ek glo dat niemand een enkele
opgenome gedig weer verwyder sal wil sien
nie, omdat dit tot die allerbeste behoort
wat Goethe en Schiller gedig het.
By 'n moontlike tweede druk sou ek die
volgende wenke in oorweging wil g e e :
1) Om die gedigte in Duitse letter t e
set, terwyl inleiding en aantekeninge
in Romeinse letter bly.
2) Om die Duitse 6 te handhaaf, ook in
die gewone druk.
H. G. SCHULZE.
Volgende op die bundel „Oude en N i e u w e
Zangen", versamei deur M. van Woensel
Kooy, het nou by dieselfde uitgewers, N .
V. J. M. Bredée's U.M. te Rotterdam, 'n
nuwe, maar soortgelyke versameling die
lig gesien.
Die nuwe bundel, „Laudamus", bestaan,
soos die eersgen. versameling, uit 'n 105tal liedere, van geestelike aard. Dit wyk ih
soverre af van die gebruiklike uitgawes
van die soort, dat dit aan die hoogste artistieke eise voldoen. Die belangrike aantal bewerkings van J. S. Bach is op s i g self genoeg om die bundel van uitstaande
betekenis te maak.
Dit kan deur 'n koor meerstemmig of
deur 'n vergadering eenstemmig met begeleiding uitgevoer word. Veral vir 'n koor
wat bereid is om hul kragte in te span, sal
hierdie bundel van groot waarde w e e s .
Die musiek-druk is duidelik en ruim
(Bakskrif) en die formaat besonder handig. Geen christelike gesin en geen koor
(christelik of neutraal) behoort daar sonder te wees nie.

REMBRANDT.
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By die firma de Bussy te Pretoria het
verskyn „Lus en Lewe", deur ,,'n Ou Doktor en 'n jong digter".

sy tweelingbroer w a t sprekend op hom
lyk. N a 'n reeks amusante verwikkelinge
kom alles natuurlik reg.

Hierdie keurig uitgevoerde werkie voorsien in 'n behoefte. Dit bevat 31 liedere
van verskillende aard, w a t by uitstek geskik is vir studentekringe en, soos die
saamstellers dit uitdruk, vir ander vrolike
mense.

Die stuk sal ongetwyfeld verwelkom
word nie alleen as 'n vermeerdering van ons
al te geringe voorraad blyspele nie, maar
as 'n blyspel wat ambisieuser van opset
is as die meeste van die bestaandes en w a t
genoeg innerlike komiese krag besit om 'n
gehoor te amuseer sonder om verspot of
laag by die grond te wees.

Die wysies is goed gekies, die woorde,
van die hand van „Eitemal", laat min te
wense oor, terwyl die klavierparty deurg a a n s smaakvol bewerk is.
Dis opgedra aan alle Suid-Afrikaanse
studente, en die hoop word uitgespreek dat
hul nie alleen almal 'n eksemplaar sal koop
nie maar bowenal die liedere sing. Dit is
nie 'n stap in die regte rigting nie, dis 'n
sprong.
Ek sou aanbeveel dat by 'n volgende
oplaag die Toniek-Solfa met klein lettertjies bo die balk ingelas word. Dit sal
vir baie die sing vergemaklik.
G. BON.
D I E DRIE V A N DER WALTS. Toneelstuk
in vier bedrywe vir tien here en twee
dames, deur E. A. Schlengemann. (J.
H. de Bussy, Pretoria, 1932.)
Die pragtige papier en die mooi letter
van hierdie uitgawe besiel ons dadelik met
lus om die boek vir louter ontspanning ter
hand te neem en deur te l e e s ; maar laat
ons ook dadelik voel dat ons hier die g e wyde gedenkteken het wat 'n Afrikaanse
uitgewer opgerig het ter nagedagtenis van
'n veelbelowende, maar vroeggestorwe
kunstenaar en kultuurleier.
„Die Drie van der Walts" is opgebou
op die Comedy-of-errors-motief.
Om in
die g u n s van sy beminde se weerstrewige
vader te kom, besluit Jan Potgieter om 'n
vermomming aan t e neem. Die toeval laat
hom egter tot model vir sy vermomming
die portret kies van Frederik van der Walt,
w a t ook op die toneel verskyn, sowel as

Weliswaar is dit nog nie die w e g w y s e r
na hoer kuns ook op die gebied Van die
komiese, waarna ons uitsien in die Afrikaanse letterkunde nie.
Daar ontbreek
selfs nog die dieper siening van karakters
en die dieper indring in die lewe w a t ons
a! in 'n paar blyspelletjies van Leipoldt
aantref. Daar i s ook maar min te bespeur
van die styginge en dalinge van gevoel w a t
so kenmerkend is van die ware dramatiese
aanleg. En aan die ander kant is die
positiewe foute van die eersteling goed
verteenwoordig: swak motivering, te swak
selfs vir 'n blyspel, misplaaste antiklimakse, onnodige herkouing van wat verby
is, taalfoutjies, ens.
Maar die hoofdoel van 'n komedie is ten
slotte om komies te wees, om te laat lag,
en hierdie doel word stellig in „Die Drie
van der Walts" bereik. Dit krioel daarin
van geestige gesegdes en komiese situasies. Luister maar na hierdie een:
Jan: Oom, ek . . . ek het gisteraand
vir Annie 'n vraag gevra.
Van Draad: S o ? En w a t het jy dan vir
haar g e v r a ?
Jan: Nee, Oom, niks — niks besonders
nie. — Dit wil sê . . . ê . . . ek het
vir haar net gevra of sy m y vrou wil
word.
Ook die satire op die taalmengende Sofie Maaiburk en haar soort sal 'n goeieuitwerking hê op die lagspiere sowel as op
ons kuituur; en die sentimentele mevrou
Van der Walt is 'n dankbare rol om tespeel.

By toneelgeselskappe wat aan hulle
publiek 'n aand van onskuldige en hartlike vermaak wil verskaf, kan hierdie
toneelstuk dus met vertroue aanbeveel
word. Dit lewer geen groot toneelmoeilikhede op nie, en ons kan byna sê dat die
sukses van die opvoering gewaarborg is
deur die ruime voorsiening vir uiterlike
handeling. Buitendien is daar toneeltjies
waar die dialoog 'n werklik hoë peil bereik
(veral blss. 80—83), toneeltjies wat ons
met belangtselling sou laat uitsien het na
die volgende toneelwerk van E. A.
Schlengemann as die dood nie tussenbeide
gekom het nie.
J. J. L E ROUX.
ENGELSE KORTVERHALE. Versamei
deur prof. J. P. R. Wallis; vertaal
deur J. Es. (No. V van „Die Kortverhaal" onder Redaksie van dr. M. L.
du Toit), J. H. de Bussy, Pretoria,
1932.
Die uitstaande kenmerk van hierdie
jongste aflewering van „Die Kortverhaal"
is die inleiding wat werklik leersaam is
en die gekose stukke op só 'n manier kenskets, dat dit die genot van die leser verhoog. „Die Kortverhaal" handel oor elke
moontlike stemming en dryfveer, en sy
wisselinge en kombinasies is so oneindig
soos die moontlikhede van die lewe self",
sê prof. Wallis, en vervolgens bied hy ons
'n keuse van Engelse kortverhale uit verskillende tydperke aan wat kan dien as
verteenwoordigers van verskillende soorte
styl en emosie. Hierdie metode werk so
suggestief, dat die verlange na kennis aangaande die historiese verband en na 'n
bibliografie w a t ons in staat sal stel om
ons verder in die werk van die gekose
skrywers te verdiep, onwillekeurig by ons
oprys. Jammer dat hy dit nie ook nog
maar daarby g e g e e het nie!
In hulle verskeidenheid bly die stukke
verwante individue met sterk sprekende
persoonlike trekke. Hulle boei en ontroer
-en verskaf ware genot w a t ons verlangend

na die volgende een laat gryp sodra een
klaar gelees is.
Jammer, duisendmaal jammer, dat hierdie genot deurlopend onderbreek moet
word deur slegte vertaling! Dit begin al
by die begin, want die heel eerste stuk vertel vir ons die geskiedenis van mevrou
Veal, ,,'n ongehude dame van omtrent dertig jaar". In hierdie verhaal moet ons,
volgens die inleiding, „die egalige toon
van die eenvoudige man, die verteller" opvang, maar in die vertaling word hierdie
verteller lomp, gewronge, geforseerd in sy
uitinge. Tussen hakies, hoekom word die
ondertitel waarvan met soveel waardering
in die inleiding g e w a a g word, nie ook bokant die stuk self geplaas n i e ?
Erger nog, die vertalings skiet nie alleen
te kort in die weergee van stemminge nie,
maar is dikwels ook beslis onbeholpe of
foutief. Lesende soos die deursneeleser,
d.w.s. om genot te skep uit die boek, en
dus sonder die oorspronklike naas die
Afrikaanse teks, moes ek m y dikwels afvra wat beteken dit en w a t beteken dat
nou eintlik ? Wat beteken ,,uiteindelike
verfyndheid" op bis. 7 ? Wat beteken, „Sy
was nie vir meer als vier uur voor haar
dood by haar verstand nie" (bis. 19)? W a t
beteken, ,,'n dik, breë matras, waarvan die
bestanddeel deur die val en die fraiing verberg word" (bis. 38) ? Wat beteken, „My
eie self is meer oordek" (bis. 67) ? W a t :
„ek is diskresie vanself" (bis. 53)? W a t
is ,,'n mishaende omstandigheid" (bis. 6 1 ) ;
„duidende woorde" (bis. 5 3 ) ; ens., ens.?
Vir 'n oomblik het ek vurig verlang na 'n
bibliografie wat m y in staat sou stel om
die raaisel van die „kaalgekookte eier"
(bis. 88) deur middel van die Engels op t e
los.
Onder die talryke Anglisismes kom
bokke van die volgende stoffasie voor:—
,,Mag wees" (bis. 10) vir „moontlik";
,,'n bietjie opregte uit-en-uit lae soort
gedobbel" (bis. 2 5 ) ;
„K. verneder homself in die stof voor
S." (bis. 4 6 ) ;

„Hy begin homself roer" (bis. 5 8 ) ;
„O, spraaksame een" (bis. 4 8 ) ;
„Twintig-of-so klein stemmetjies" (bis.
56);
„In daardie onbeholpe houding lyk die
bandelaar soveel saagsel" (bis. 5 7 ) ;
,,'n Minuut later is h y terug" (bis. 9 0 ) ;
„Dit was nie tot ek die kornet 'n rukkie
geblaas het nie" (bis. 9 6 ) ;
„So arm as w a t ek hoop om ooit te
w e e s " (bis. 121);
„Ten eerste, myself" ( = ek) (bis. 1 2 8 ) ;
„dat die tyd sinds gekom het" (bis. 149).
Ons is nie verwend op die gebied van
vertaling nie. A s ons in 'n staatsdokument 'n paar bladsye behoorlike Afrikaans
agter mekaar kry, is ons moontlik al dankbaar, selfs al ruik ons nog die geur van
die woordeboek daarin. Maar in literêre
werk is ons daar nie eens dankbaar voor
nie, dinge soos die bostaande kan ons eenvoudig nie daarin duld nie.
J. J. LE ROUX.
D I E ROOI ROTTE, deur C. Louis Leipoldt,
Nasionale Pers, Kaapstad. 229 bladsye.
Vier van hierdie verhale, nl. ,,Die Rooi
Rotte",
„Renosterbosas",
„Die Klipspringerhare van Tant Kato" en „Kattekruie" behoort tot die spookgenre, soos ons
dié reeds leer ken het uit Leipoldt s e
vorige bundels: „Waar Spoke Speel" en
„Wat agter lê". Die spanning word bereik deur 'n bo-natuurlike element waarvoor die leser deur sy eie verbeeldingskrag 'n soort oplossing moet soek. Die
skrywer is daarop uit om deur die skildering van 'n reeks pakkende besonderhede ,,'n indruk van gespanne angs en
kriewelrige nuuskierigheid (te) wek", soos
hy in die voorrede van „Waar Spoke
Speel" verklaar.
Maar verder as dié
angsspanning het Leipoldt dit ook in hierdie bundel nie gebring- nie. Ons waardeer
•die psigo-patologiese deskundigheid van die
skrywer, en bewonder die ratsheid waarm e e hy die angswekkende verskynsels in

die raamwerk van die verhaal inlas, m a a r
moet t o g konstateer dat Leipoldt tot dusverre tevrede g e w e e s het om op lughartige
wyse te koketteer met die okkultisme. Dit
sal verblydend w e e s as hy in 'n volgende
werk dieper wil indring in hierdie geheimsinnige gebied, waarvan hy blykbaar soveel hou.
Op sy beste i s Leipoldt in hierdie bundel
in die dorpsverhaal: „Die Koei van die
Weduwee Priem", waarin h y m e t speelse
geestigheid 'n geskilletjie tussen 'n lankmoedige Engelse predikant en 'n opvlieënde weduwee behandel.
Die vertoornde dominee n e e m die koei, w a t elke
Sondag sy dienste kom stoor, persoonlik
skut-toe, en die bitsige weduwee sorg vir
allerlei spektakels l a n g s die pad. Besonder
goed is die slot waar die boetvaardige
tante ewe sagmoedig die dominee 'n kommetjie suit van die oorlede koei kom aanbied. Sy wat so'n virtuose op die gebied
van die vloekkuns w a s , voel t o g dat sy in
haar woede miskien effens die grens van
die betaamlike oorskry het:
„Om ekskuuis te vra, Eerwaarde, is nou
nie eintlik m y gewoonte nie, Eerwaarde.
Ek is maar, Eerwaarde, soos Eerwaarde
weet, 'n vrou w a t reguit praat, en as ek
iets g e s ê het, Eerwaarde, laaste Sondag,
Eerwaarde, toe ons altwee kwaad opmekaar was, Eerw . . ."
Hoe jammer dat ons letterkunde nog so
arm is aan verhale waarin die eenvoudige
dorpslewe met al sy verskillende tipes g e skilder word.
Voortreflik het Leipoldt in „Oorblyfsels" 'h stokou Hottentotse egpaar geteken
met hul ondankbare kroos. Regina gésel
hul sonder genade: „Glo vir my, vuur en
swawei, dit sal julle geniet hiernamaals,
en ek en Hiskia sal met die harp in die
hand sit en sing by die kristalrivier onder
die Heiland se troon. E n julle moenie dink
dat ek die liewe Heer sal vra om Hom oor
julle skepsels t e ontferm nie, moenie glo
nie. Ek sal Hom die waarheid, die hele
waarheid sê, en as Hy ook wil toegee, sal

ek sê: ,Nee, asseblief seur, laat die vuilgoed maar braai'."
Ons het
weinig
skrywers w a t met sulke verrassende egtheid die kleurling-mentaliteit kan weergee.
Regina gaan t e werk met listige oorleg,
want sy exploiteer die godsdienssin, bygeloof en gierigheid van haar kinders en
klein-kinders met soveel sukses dat sy op
haar oudag in weelde vertroetel word. Die
geheim van die Kimberleyse diamante
word eers na haar dood ontsluier, en dan
blyk dat die fabelagtige skat niks anders
as waardelose kristalletjies w a s nie! Cn§
geniet hierdie eenvoudige intrige waarin
die lokasie-atmosfeer so uitstekend aangedui word veel meer as die kumstig-bedagte
verskrikkinge van die „kriewelrige, rooiharige rotte" w a t ons volgens 'n bekende
formule moet bang maak.
Vryheid,
19 September, 1932.
P. C. SCHOONEES.
ILJA
EHRENBURG:
DE
DROOMFABRIEK. Geaut. Vert. uit het Russisch door J. C. van Wageningen. Utrecht. W. De Haan, 261 pp.
Ehrenburg is 'n skrywer w a t dinge nooit
half doen nie. Hy het hom (in ,,Het Leven
der Auto's") voorgeneem om 'n aanval op
die moderne snelheids-manie te doen, en
dit het 'n veroordeling geword van die
masjine, wat dreig om i.p.v. die Dienaar
die Meester van die Mens t e word. H y het
hom voorgeneem om in „De Droomfabriek"
'n aanval t e doen op die minder mooie kant
van die bioskoop, en dit het 'n vernietigende uiteensetting geword' van die Trustwese
w a t die bioskoop beheers. Deurdat Ehrenburg sterk gekant is teen alles wat Kapitaal of Kapitalisme kan genoem word, is
die aanval dikwels wel 'n bietjie oordrewe,
en aangesien die skrywer reguit slaan en
al sy krag agter sy houe sit, is dit geen
wonder dat daar baie in die boek is waarteen die meer gematigde leser oombliklik
in verset kom.

Ek vermoed dat „De Droomfabriek" bedoel i s as 'n aanval op die bioskoop a s
kuns. Assulks kan ons die boek as 'n
mislukking bestempel. Want in sy geesr
drif om die kapitalistiese beheerssrs van
die bioskoop-bedryf in Amerika en Europa
aan te val, het Ehrenburg langsamerhand
heeltemaal afgedwaal van die bioskoop self
en beland hy so diep in die finansiële modder, dat hy niks anders kan sien nie. Dikwels is sy aanvalle op Zukor, Fox, Hugenberg en Nathan 'n bietjie kleingeestig, te
sterk getint deur die politieke bril waardeur die skrywer alles besien: en dan ko>n
'n mens se eerlikheidsgevoel in verset.
Dikwels ook slaan Ehrenburg, waar hy aan
die estétiese beginsels van die rolprent tip,
hopeloos die bal mis. Maar w a t maak dit?
Hier is 'n boek waarin 'n kant van die r<>lprentbedryf aangeraak word waarvan die
publiek oor die algemeen te min weet —
omdat dit die here Zukor en Kie. nie pas
dat ons daarvan op hoogte sal wees nie.
Juis daarom is Ehrenburg se boek van
waarde.
Vir Ehrenburg het 'n bioskoop-magnaat
geen enkele goeie emosie nie — en wie sal
bewys dat hy verkeerd is? Sonder genade
stel hy hier die knoeierye aan die kaak wat
verborge lê agter die groei van maatskappye soos Paramount, Fox, MetroMeyer-Goldwyn, Pathé-Nathan, Ufa. Sonder genade hamer hy gereeld daarop dat
onder die leuse van „opvoedkunde" niks
skuil as die j a g na geld, nie net genoeg
geld om lekker te lewe nie, maar na miljoene en nogmaals miljoene. Meedoënloos
toon hy hoe die miljoene-jagters hulle deur
niks of niemand laat keer nie.
E n dit
alles word gedoen in 'n styl, só bytend en
só sterk in sy ironie, dat jy jou jou dikwels
teen jou beter wete in laat wegsleep. Op
sy gevaarlikste is Ehrenburg egter as hy
kwasi-sentimenteel word. Dan kan
jy
maar weet dat hy 'n ekstra-harde aanval
op sy slagoffers voorberei.
Alles in aanmerking geneem, is dit 'n
boek wat elke intelligente persoon met

enige belangstelling vir die rolprent, behoort te lees. Dit is 'n werk wat, juis
deur sy polemiese styl, prikkel tot dink
en tot diskusseer. Dis 'n boek w a t 'n mens
nie gou kan vergeet nie. En die skrywer
se kennis is 'n ware m y n van betroubare
inligtings oor sy onderwerp.
H. ROMPEL.
JAN STEEN.
Roman door C. J. Kelk.
„De Spieghel", Amsterdam. — „Het
Kompas", Mechelen.
Elders in hierdie uitgawe het ek reeds
g e w y s op die heersende mode om „skilderromans" te skrywe en melding gemaak van
die werke van De Vries en Van Loon,
waarin Rembrandt, en van Timmermans,
waarin Breugel die held is. Tans weer 'n
roman oor Jan Steen.
Jan Steen, ten onregte veral bekend om
sy „choquante" skilderinge van losbandigheid en ruwe dronkemanspartye. Ook hy
het 'n belangrike deel bygedra tot die roem
van die Nederlandse skilderskool van die
sewentiende eeu. Temidde v a n die ryk
verskeidenheid van kunstenaarfigure neem
hy 'n heel afsonderlike plek in. H y laat
dink aan Bredero, maar in sy werk kom
nie die dramatiek, die tragiek van dié
dramaturg tot uiting nie. Hy verskil ook
wesenlik van die realis Brouwer, wie se
kuns 'n smartlike lewensbieg is, die verbeelding van sy ontsetting oor die vrugteloos bekampte demone van die hartstogte;
ook van die „op de kentering der tijden"
staande Vlaamse realis Breugel met sy
skrynende humor. Tog is Steen se realism e nie slegs 'n vreugde oor die skone g l a n s
van die dinge, nie slegs 'n reeks gevoelige
stillewens soos in groot mate die geval is
met die kuns van sy leermeesters die Van
Ostades nie.
Steen is die epiese kunstenaar w a t met
psigologiese insig en fyn ironie die wereld
en die mensdom uitbeeld.
Hy is geen
wêreld-jhervormende idealis nie, hy aksepteer daardie dwase mensheid soos h y dit
sien, ruk dit egter laggende die masker af;

r

sy werk is 'n nuwe „lof der sotheid". Sinies
is hy nie, al skilder hy so g r a a g en s o
g e e s t i g die dwaashede waartoe die m e n s
kom deur sy swakhede, w a t hy sien as so
innig-, so ewig-menslik. Trouens daarvoor
het hy ook veel te veel oog gehad vir die
i y n psigologiese spel wat. hom afspeel in
die intieme huislike sfeer. Dink slegs aan
sy skildering van die kinders w a t m e t die
kat speel, aan sy „Sint Nikolaasavond", sy
„Kindergebed aan tafel", sy dokters by die
minnesieke meisies. Bowendien deel Steen
self veel te sterk die lewenslus wat hy so
onnavolgbaar uitbeeld. Wie kon 'n paar oë
laat glinster van pure lewenslus soos hy dit
kon doen? En hierdie psigoloog vir wie
die skerp gesiene tipes openbaringe word
van die algemene, die ewigmenslike, só
sterk, dat sy kuns iets universeels kry, is
hartstogtelike skilder, wat besiel is met
üie drang om die werklikheid, w a t hy so
goed gesien het, en die geestelike waarheid wat" hy daaruit verwerf het, weer te
g e e in lyn en kleur. Hy beskik oor 'n styl,
'n kleurgevoeligheid w a t altyd sal bly verras en boei. Só geweldig w a s hierdie rasskilder se drang om te getuig van die
skoonheid, dat hy by sy dood op drie-envyftigjarige leeftyd meer as vyfhonderd
skilderye nagelaat het — en 'n skildery
van Jan Steen is geen vlugtig gepenseelde
impressie nie!
Steen moet die g a w e om die geneugten
des levens te geniet in ruime mate besit
het. Dit straal ons teë uit sy kuns. Maar
juis daardie kuns toon ons dat hy uitges t y g het bo louter lewensgenieting.
Die
tradisie het van hom egter 'n vermaaklike
losbol gemaak, en Van Houbraken het in
die agtiende eeu hierdie opvatting help bestendig en trou tal van anekdotes opgeteken w a t dit sou illustreer.
Kelk het ons beroemde anekdote van
die ganse w a t Steen op die mark sou g a a n
haal het om die deur sy vrou verlangde
lewe in die brouery te bring, gelukkig
bespaar. Sy Steen is ook geen losbol nie,.
maar t o g wel baie verwant aan wyle Pal-

lieter. Hy is 'n gemoedelike, trouhartige
mens met 'n onverwoesbare werkJus
en
ruim bedeeld met die g a w e om die vettigheid van die aarde te geniet — veral in die
vorm waarin sy vader, die deftige, welvarende Leidse brouer, dit die mensdom
gelewer het!
Hy is 'n uiters beminlike
mens en het sy twee vroue, wat die onnadenkende en daarom altyd in finansiële
moeilikhede verkerende groot kind so dapper tersyde gestaan het, trou liefgehad.
Maar van 'n innerlike konflik merk ons
niks nie. Sy diepere sielelewe waaruit sy
kuns moet ontstaan het, word ons nie uitgebeeld nie. Ons hoor slegs dat hy die
natuur Iiefhet, g r a a g die mense, veral lolmakende boere en fuiftipes, bespied en
skilder.
Van 'n innerlike ontwikkelingsgang merk
ons ook niks nie. Ek weet wel dat die
kimshistorici self hierdie ontwikkelingsg a n g nie kan vasstel nie. Maar kan 'n
mens sonder innerlike stryd en sonder ontwikkelingsgang ons boei as „held" van 'h
roman? Hoe rekbaar die begrip roman
ook m a g wees, die wesenskenmerk van
hierdie kunsvorm is tog dat dit epiesdramaties van karakter is. Daar moet tog
'n botsing wees wat openbaring van diepste
menslikheid word. En dit ontbreek geheel
en al in Kelk se boek, wat dan ook beslis
geen aanspraak kan maak op die naam
„roman" nie. Dit het slegs die aangename,
simpatieke verhaal gebly van iemand wat
'n belangrike persoon nader geken het in
sy persoonlike lewe maar van sy sielelewe
niks afweet nie.
Tog is dit 'n simpatieke boek, in 'n
onderhoudende trant geskrywe, met menige
skilderagtige toneeltjie en 'n aantal beminnenswaardige, waaronder egter geen
enkele forse, tipes. Die vinding van die
ontstaan van die beroemde skildery „De
Kippenhof" is aardig. Ook kry ons tal van
kleurige, soms nogal ondeuende, skilderytjies uit die sewentiende-eeuse volkslewe.
Hierin veral lê die verdienste en die bekoring van die boek.
DEKKER.
G

D E GEBROEDERS KARAMAZOW, door
F. M. Dostojefski.
Onverkorte vertaling uit het Russisch van Dr. A. Kosloff.
Van HoJkema en Warendorf'?
U.M., Amsterdam.
Hierdie laaste roman van Dostojewski
het in 1880, 'n jaar voor sy dood verskyn.
Tien jaar vroeër skryf hy aan Maikof oor
'n grootse ontwerp van 'n roman in v y f
dele, waarvan die gemeenskaplike titel sou
wees: „Die lewe van 'n groot sondaar".
„Die hodfvraag wat al die dele sal verenig,
is dieselfde waarmee ek m y m y hele lewe
gek wel het: die bestaan van God."
„De Gebroeders Karamazow", wat hieruit onstaan het, is 'n tipiese Dostojewskiroman, die werk van die kunstenaar w a t
gesê het: „Ek hou onuitspreeklik baie van
die realisme in die kuns, die realisme wat
as 't ware aan die fantastiese nader . . .
wat die groot massa baiemaal fantasties en
ongewoon noem, vorm vir m y partykeer die
kort begrip van alle w a a r h e i d " Geen behaaglike tekening van oëskooa n'e, geen
uitvoerige beskrywing van wat die sigself
folterende kunstenaar walg nie, maar 'n
vergeestelikte, 'n alles verge sstelikende
siening van die fantastiese werklikheid
wat sentreer in die siel van die deur duistere hartstogte bewoë, met verskriklike
impulsiviteit handelende, volgens demoniese' kasüïstiek redenerende, deur felle intuïsie plotseling tot ontsettende w a a j heidsbesef komende mens. Hulle is byna
almal slaapwandelaars-deur-die-lewe, hierdie karakters, wat ronddwaal in die benoude droom van die lewe waarvan hulle
een of twee keer die diepere sin met ontsetting beleef. Dit is die „werklikheid"
van hierdie boek. Die wereld van die Karamazows, die verwaarloosde seuns van 'n
liefdelose vader en brutale, siniese wellusteling. Hulle besit „de breede natuur
van de Karamazows die twee afgronden
bevatten kan: één vol oneindige idealen,
die boven ons is, en de andere, de afgrond
van het laagste van het lage, die onder ons
is."

Daar is Dmitri wat sy vader se bandeloosheid oorgeërf het en 'n lewe van uitspattinge lei. A s die katastrofe kom, sien
ons diep in sy siel die ideële w a t in hom
leef; hy verlang na boete, na die kruis. Sy
onverwoesbare lewensdrang bly, en kort
voordat hy veroordeel word vir 'n moord
wat hy nie gepleeg het nie, sê hy: „Wat is
lijden? Ik ben niet bang voor lijden, hoe
groot en diep het ook is . . . Ik voel zoo'n
levenslust en kracht in me, dat ik alle lijden kan overwinnen. Alleen moet je ieder
«ogenblik tegen jezelf z e g g e n : ,Ik besta'.
En duizenden martelingen moeten me laten
voelen, dat ik besta."
Daar is Iwan, met sy morbide fantasie,
en besield met die passie van die alles
„vernemende" intellek, met die demon van
die kasuïstiek. Sy lewensbeskouing het hy
weergegee in sy fantasie van „Die GrootInkwisiteur". A s Jesus na vyftien eeue
weer verskyn op aarde, verwyt die grys
Jesuïet Hom dat Hy die leuen w a t die Kerk
gedurende agt eeue opgebou het om die
mens gelukkig te maak, weer wil vernietig,
eii hy dreig om Hom op die brandstapel te
bring:
De oude had gewild, dat Hij hem iets
antwoorden zou, ook al w a s het iets
bitters of verschrikkelijks geweest.
Maar plotseling naderde Hij den oude
en gaf hem zacht een kus op zijn
bloedeloozen, negentigjarigen mond.
Dat was het eenige antwoord. De oude
schrikt op, er trilt iets in de hoeken
van zijn mond; hij g a a t naar de deur,
opent ze en zegt tot Hem: „Ga heen,
en kom nooit terug . . . nooit meer . . .
nooit . . . nooit!" En hij laat Hem uit
in de donkere straten der stad. De
Gevangene gaat heen.
— En de oude? (vra Aljosja).
— De kus brandt in zijn hart, maar
de grijsaard blijft bij zijn overtuiging.
— En samen met hem, jij ook, riep
Aljosja bitter uit.
n

Iwan lachte.
Daar is die vrome Aljosja, die kinderlike, onselfsugtige, met s y intuïtiewe insig
in sy meer ingewikkelde medemense. Daar
is die epileptikus Smerdjakow, met sy
lakeie-aard, sy sluheid. Hy is die moordenaar.
Daar is nog die ideale Christen
Starets Zosima en die vrouefigure, Katherina, Iwanowna wat só hartstogtelik is, dat
sy nie meer w e e t of s y Dmitri h a a t of lie
het nie. En agter al hierdie figure, agter
die hallusinasie-gebeure van hierdie roman
doem Dostojewski op met sy soeke na God,
sy geloof in die Russiese volk. —
J

Hierdie roman besit al die grootse eienskappe van Dostojewski se kuns: die g a w e
om van die begin af die gelade atmosfeer
te skep, die karakters se „unheimliche"
voorgevoel van die komende katastrofe,
die intens dramatiese dialoog w a t ons
plotseling plaas voor die diepste afgronde
van die mensesiel, die ondraaglike spanning van die siel wat die mens daartoe
bring om sy verborge passie uit te fluister.
En ook in hierdie roman speel die felle
noodilotsgebeure hom in 'n kort tyd af.
Maar ,,De Gebroeders Karamazow" besit
ook die artistieke gebreke van Dostojewski
se romans, in groter mate nog as die ander
meesterwerke „Die Idioot" en „Skuld en
Boete". Die lang uitweidinge werk storend
en vermoeiend — dit ontaard tot anargie.
By tal van die skerp psigologiese analieses
voel ons die waarheid van 'n opmerking
van Merejowski:
In Dostojewski se romans is daar
plekke waarin sy eienaardighede as
kunstenaar hulle die sterkste weerspieël en waarby dit, soos by die afsonderlike gedigte van Goethe en tekeninge van Leonardo da Vinei, moeilik
is om uit te maak of dit kuns of wetenskap is. In elk geval is dit nóg kuns
nög suiwere wetenskap. Hier is die
noukeurigheid van die wete verbonde
met die heldersiendheid van die skeppe. Dis 'n nuwe verbinding, w a t die

grootste kunstenaars en geleerdes al
vooruit gevoel het en waarvoor nog
geen naam bestaan nie.
Maar daardeur mis hierdie werk die felle
konsentrasie van „Skuld en Boete".
Vir almal in ons land- w a t belang stel
in Dostojewski se kuns sal hierdie ver
taling in vlotte Nederlands 'n welkome
aanwins wees, veral waar die uitgewers
die amper ongelooflike prestasie gelewer
het om die lywige werk in die handel te
bring vir die luttele bedrag van vyf sjielings. Dis 'n groot verbetering op hulle
vroeëre uiterlik sleg versorgde uitgawe
van 'n verkorte vertaJing na die Frans deur
Anna van Gogh-Kaulbach.
G. DEKKER.
N I N E V A N DER S C H A A F . D E U I T V I N 
DER. Em. Querido's U. M., Amster
dam.
In 'n simpatieke prospektus vind Albert
Verwey in die feit dat die uitgawe van
hierdie werk ongeveer saamval met die
skryfster se vyftigste verjaarsdag ,,een ge
rechtvaardigde aanleiding om van haar en
haar arbeid iets meer en vertrouwelijkers
t e zeggen dan anders de gewoonte is".
H i f w e l haar verdienste a* digteres (vgl.
hiervoor Verwey se pragtige analiese van
n paar van haar verse in sy „Ritme en
Metrum") en as prosaskryfster algemeen
erken word, is sy blykbaar t o g nie 'n
skryfster w a t groot opgang maak nie. Te
oordele na „De Uitvinder" is dit ook te
verklaar. Hierdie werk spreek nie tot die
verbeeldingskrag van die groot menigte
nie. Verwey se karakteristiek gee die gees
daarvan uitmuntend weer: „Doch van den
beginne af w a s het duidelijk dat zij een
dichteres en droomster w a s . . . De uit
drukking droomster moet men evenwel
niet misverstaan. Haar droomen hadden
niets vaags of onzekers: zij waren de uit

drukking van een sterke en oorspronkelijke
geest en van een scherpe blik op de menschen en hun hartstochten". Dis 'n koele,
hartstoglose analiese van 'n nie juis in
teressante karakter, Anko Wilkes, en sy
stemminge. Deur taaie volharding werk
hy hom op van 'n arme w e e s w a t die g e 
nadebrood van 'n inisiatieflose, arme Friese
boer eet, tot 'n bekwame skeikundige vor
ser. Hoewel hy behoefte het aan liefde en
ook steeds 'n ander voorwerp van bewon
dering vind, is hy in hierdie sake t e pas
sief, te onbeholpe; hy besit geen hartstog
nie en nog minder die g a w e om uiting te
gee aan sy gevoelens — tot hy 'n kalme,
emosielose geluk vind.
Nine van der
Schaaf herinner in haar koele ontleding
wel aan Marcellus Emants, maar sy is nie
so sinies en meedoënloos nie. Hoewel s y
geen naturalis is nie, is haar kuns t o g in
sommige opsigte verwant aan die g r y s e
stemmingsketse en novelles van die Neder
landse naturaliste, van w i e sy, w a t haar
styl betref, egter sterk verskil: by haar n i e
die subjektiewe, die geraffineerde strewe
na afsonderlike stylskoonhede van die i m pressioniste nie. Sy staan hierin nader aan
Emants, maar haar styl mis sy kroniekagtige droogheid, s y retoriek en skerpsinnige serebrale vergelykinge.
Verwey
het haar kuns ook in hierdie opsig goed
geteken: „ ( D i t werk) is in de eerste plaats
bewonderenswaardig om zijn stijl.
Als
men zien wil hoe onze taal behoort g e 
schreven te worden: zuiver en eenvoudig,
klaar en gevoelig, vol werkelijkheid in
haar schakeeringen en altyd evenwichtig
in haar volzinnen, dan kan men het hier
gewaar worden."
Juis daarom sal die haastige leser w a t
soek na hewige detail-skoonhede of span
nende momente in die sielelewe, hierdie
boek mat vind en oor die werklike skoon
heid heen lees.
G. DEKKER.

NUUS VAN DIE UITGEWERS.
DIE N A S I O N A L E P E R S BPK. berei 'n
praguitgawe voor van L A N G E N H O V E N
se werke in 12 dele in kunsleerband. Meer
as veertig werke sal hierin opgeneem
word. Die reeks sal alleen verkrygbaar
"wees deur intekening, en die oplaag sal
voorloping tot duisend beperk wees. N a
verskyning van die eerste deel sal daar
elke twee maande 'n deel verskyn. Die
reeks kos £5.10.0, of by vooruitbetaling £5.
By die firma J. H. DE B U S S Y , Preto
ria, is ter perse Dr. S. P. E N G E L B R E C H T : THOMAS FRANCOIS BUR

GERS, 'N LEWENSBESKRYW1NG. Hier
die werk is ryk gedokunienteerd en berus
op 'n studie van w a t die argiewe van
Pretoria en ander plekke oor die tydperk
besit, veral van die Burgerspapiere. Die
skrywer probeer 'n beeld g e e van Burgers
as student, as predikant en as politikus en
gaan in sy strewe om die rol te skets w a t
Burgers daarin gespeel het, uitvoerig in
op die kerklike en politieke toestande en
gebeurtenisse van sy tyd. In menige opsig
verskil Dr. Engelbrecht sterk van die al
gemeen gehuldigde opvattinge omtrent die
persone en gebeurtenisse van hierdie tyd.

Nuwe Boeke.
Alle nuwe boeke deur die Redaksie,
word
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spreking

Hierdie

Bus 460, Pretoria,
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sluit
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latere

be

van 'n boek nie uit nie.

Brabander, Gerard den: Verzen. W. v. d.
Voet. Monnikendam.

Leipoldt, C. L.: Die Bergtragedie. Nasio
nale Pers, Bep., Kaapstad.

Dezaire, P. N . : Handboek der Poëtiek. N .
V. Servire, Den Haag.

Leipoldt, C. L.: Skoonheidstroos.
nale Pers, Bep., Kaapstad.

Dostojefski, F . M.: De Gebroeders Karamazow. Onverkorte vertaling uit het
Russisch, door dr. A. Kossloff. Van
Holkema e n Warendorf's U . M., A m s 
terdam.
Gielen, dr. Jos. J.: Belangrijke letterkun
dige Werken. Leiddraad by de studie
der Nederlandsche Literatuur. Dl. I,
Middeleeuwen en Vroeg-Renaissance.
J. Muusses, Purmerend.
Goes, F . van der: Litteraire Herinneringen
uit den nieuwe Gids-tijd. C. A. Mees,
Santpoort, 1931
Hoskyns, Sir Edwyn en Davey, Noel: Het
Raadsel van het Nieuwe Testament.
Vertaald door J. P. Enklaer, m e t een
voorwoord door dr. M. van Rhijn. A.
W. Sijthoffs U. M., Leiden.
Kelk, C. J.: Jan Steen. Roman.
Spieghel", Amsterdam. „Het
pas", Mechelen.

„De
Kom

Kling, Eerw. H . : Onder die kindere van
Cham. Nasionale Pers, Bep., Kaap
stad.

Nasio

Linde, Marie: Die Verlore Paradys.
sionale Pers, Bep., Kaapstad.
Looy, Jac. v a n : Gedichten 1884—1925.
W. S i j t h o f f s U. M., Leiden.

Na

A.

De Muziek: Tijdschrift onder redactie v a n
Paul F. Sanders en Willem Pijper.
Uitg. N . V. Seyffardt's Boek en Mu
ziekhandel. Amsterdam. Jaarg. VI,
Nos. 1- -10.
De Nieuwe Taalgids.
Tweemaandelijksch
Tijdschrift onder redactie van prof.
dr. C. G. N. de Vooys. J. B. Wolters,
Groningen. Jaarg. 26, afl. IV.
Raaf, K. H. de en Griss, J. J.: Een Nieuwe
Bundel. Bloemlezing van Nederland
sche Poëzie en Proza. Din. I l l en IV.
W. L. en J. Brusse's U.M., Rotterdam.
Raaf, K. H., Griss, J. J., Donkersloot, dr.
N. A . : Stroomingen en Gestalten. 2e
herziene en vermeerde druk. W. L. en
J. Brusse's U. M., Rotterdam, 1931.

J.

Schaaf, Nina van der: De Uitvinder. N . V.
Em. Querido's U. M., Amsterdam.

Lectuurgids, uitgaande van de stichting
Jeugdlectuur. Jaarg. VII, N o s . 5, 6,
7.

Schlengemann, E . A . : Die drie Van der
Walts. Toneelstuk in vier bedrywe.
J. H. de Bussy, Pretoria.

Kramer, W . : Het Literair Kunstwerk.
B. Wolters' U. M., Groningen.
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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".

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

M.

A
/A.
ED.

Geskiedenis
Filosofie
Opvoedkunde

Ander kursusse en inligtings op aanvraag.
GEBRUIK H I E R D I E KOEPON.
Aan die Algemene Bestuurder, Helpmekaar Kollege,
Posbus 3512, J O H A N N E S B U R G .
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LL.B., Sekretariële Eksamens, Rekenmeesterseksamens, Publieke Administrasie,
Naturellereg en Administrasie, Wetssertifikaatseksamens, Siviele Diens Laer en
Hoer Wetseksamsns, 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)

NOU HET VERSKYN;

VAKWOORDEBOEK
SCIENTIFIC AND TECHNICAL
DICTIONARY.
Deur
Dr. D. F. DU TOIT MALHERBE,
Professor in Chemie aan die Universiteit van Pretoria;
l i d van die Nederlandsche Chemische Vereeniging, van
die S.A. Vereniging vir die Bevordering van die Weten
skap, van die S.A. Akademie vir Taal, Lettere en Kuns,
. ens.

Met die medewerking van 25 Vakgeleerdes.

HIERDIE BELANGRIKE BOEK SAL 'N OMVANG KRY VAN
OMTRENT 600 PAGINAS — GEDRUK OOR 2 KOLOMME.
GROOTTE 10 X 7 DUIM.
is verkrybaar in twee afsonderlike dele.

Deel I—ENGLISH—AFRIKAANS.
PRYS 17/6.

POSVRY 18/3.

Deel II—AFRIKAANS—ENGLISH.
PRYS 15/-. POSVRY 15/9.
Ook twee dele in een Band. Prys £1.7.6. — Posvry £1.8.9.
STERK GEBIND IN BUCKRAM.
Vra vir uitgebreide Prospektua-
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FIRMA J . H . D E B U S S Y
Posbus 460 — Pretoria.
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Potchefstroomse Universiteitskollege.
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INRIGTING VIR KRISTELIKE HOER ONDERWYS.
Studente word opgelei vir die B.A., B.Sc, B.Econ., B.D., M.A., M.Sc,
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„Wanneer w e dit verhaal gelezen
nebben is het verwonderlijk hoe
scherp de personen ons voor den
g e e s t staan en hieruit blijkt het
groote talent van de schrijfster. Haar
roman heeft groote psychologische
waarde, want haar karakters zijn absoluut doorvoeld- H e t i s een van de
mooiste boeken, die in den laatsten
tijd verschenen zijn."
(Nieuw Leven.)

Bestel bij uw boekverkooper.

U.M. Holland - Amsterdam.
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Walts.

Hierdie toneelstuk van oorlede
Schlengemann is met enorm sukses
deur die studente-toneelgeselskap
van Pretoria opgevoer.
Dr. P. C . L. Bosman sê daarvan
in „Die Burger" o.a.: „Deur die benoude volte van middelmatige of
onbenullige grappige toneelstukkies
van die laaste tyd waai hierdie
blyspel soos 'n fris wind met sy
vlotte g a n g en beskaafde geesigheid."
Hierdie blyspel vir 9 here en 3
dames verdien opgevoer te word
deur al die studente-toneelverenigings in die hele land.
3/- posvry.
Uitgewers:

FIRMA J. H. DE BUSSY,
Bus 460 Pretoria.

11

llllllf liflfllHlIlllllllllllllMlffllllllllllllllllHllMtllll rillllltllllllllf If 111 lllifllltltllf IttllMllllltllllllltltlll! If II MllftillIIII

F t

tillllllllllt

4 DIE NUWE BRANDWAG f
I t TYDSKRIF VIR KUNS EN LETTERE 4
|j||^^|liiMfiticmninfMt^
D E E L IV.

M o . IV.

PRETORIA.

NOVEMBER

1932.

Legaga la Phalo : Die Grot van die Oorwinning
IE oningewyde w a t van Mooirivier langs Vaalrivier a a n die T r a n s v a a l s e
kant reis in die rigting van Losberg, staan dikwels v e r b a a s oor die
talryke oorblyfsels van Kafferstatte w a t hy hier aantref, 'n Menigte
murasies o p of teen die h a n g e v a n die heuwels w a t hy teëkom, getuig d a a r v a n
d a t hier eenmaal 'n groot bevolking gewoon het. Reusagtige ashope, nou met
g r a s begroei en w a t s o m s die vorm van klein koppies aanneem, getuig van die
ouderdom van die statte. Hierdie murasies, w a t soos soveel powere grafstene
van vergane grootheid en voorspoed staan, herinner d a a r a a n d a t T r a n s v a a l ,
tot kort voor die Groot Trek n o g , die tuiste w a s van 'n talryke en welvarende
naturellebevolking. Die oorgrote meerderheid van hulle het behoort tot die
B a k w e n a - g r o e p , w a t , volgens die oorlewering, gekom het uit die verre noorde
en hulle gevestig het veral in die v r u g b a r e dele noord van die M a g a l i e s b e r g e
en in W e s - T r a n s v a a l .
Hulle w a s ongetwyfeld, voor hulle oorval is deur
vreemde oorlogsbendes, meer beskaaf as die meer oorlogsugtige kus-Kaffers
en selfs a s die a a n hulle verwante suidelike groepe. Hulle h u t t e w a s beter
gebou, van binne en van buite mooier versier; hulle het uitgeblink in hulle
pottemakery, houtwerk en ystersmedery; hulle het groter voorliefde getoon vir
die landbou en w a s in besit van groot k u d d e s vee, w a t hulle 'n aanloklike
prooi g e m a a k het en grootliks b y g e d r a het tot hulle o n d e r g a n g later. )

D

2

Alhoewel die land in hierdie tyd dig bevolk w a s , w a s dit nie d e u r g a a n s
eweredig bevolk nie. D a a r w a s talryke middelpunte w a a r die s t a m m e d i g
saamgeskool w a s , met groot oopliggende dele d a a r o m h e e n en d a a r t u s s e n , die
weiveld van tallose kuddes wild — 'n eienaardigheid w a t ook deur die P o t chefstroomse ruïnes geïllustreer word.
x

) My erkentlikheid aan eerw. E . Paterson, sendeling van die Anglikaanse kerk,
deur wie se bemiddeling ek in staat gestel i s om die meeste gegewens in verband met
die plaaslike naturelle-oorlewering in hierdie stuk behandel, t e verkry.
) Vgl. G. W. Stow: The Native Races of South Africa, London, 1910, p. 546.
2

"DIE NUWE BRANDWAG.

Dis moeilik om bepaalde en vertroubare gegewens oor die Potchefstroomse Bakwena te kry. Die oorlewering is deur die tydsverloop vervaag
en verward geraak. Hier en daar woon egter nog 'n ou skepsel wat meer weet
as sy deursnee-rasgenoot. So iemand is Rapula, d. i. Vader van die Reent of
Voorspoed, na skatting ongeveer honderd jaar oud, nog gesond van verstand
en fris van geheue. Hy is die laaste van die ysterwerkers en vertoon graag
aan die besoeker met trots sy ou Kafferblaasbalk (Mooba). Volgens hom het
van Kliprivier tot in die buurt van Lindequesdrift die Bamotlatla gewoon, die
mense of volk van Motlatla, die man, soos die naam aandui, wat homself losgeskeur het van die ander. Van Lindesquesdrift noordweswaarts oor Kraalkop en langs die rivier af tot ongeveer by Bushy-Bend het gewoon die Bamaraphogolo, terwyl aan die Vrystaatse kant by Ellemboogspruit die Bakhudu
hulle tuiste gehad het. Die meeste naturelle weet egter net van die Bamotlatla,
sodat aangeneem mag word dat hierdie stam die belangrikste was. Soos soveel
ander, het ook hierdie Vaalrivierse stamme assulks spoorloos verdwyn. Dit het
gebeur in die twintigtal jare voor die koms van die Voortrekkers, in 'n tyd van
ongeëwenaarde beroering onder die naturellestamme.
Dis bekend hoe in hierdie tyd Tsjaka oor die Drakensberge besig was
om 'n magtige militêre ryk te bou met geweld en deur verowering. Onophoudelik het hy met sy volgelinge hulle assegaaie gewas in die bloed van die naburige stamme. Vanuit hierdie stormpunt het weldra die golwe heengeslaan
oor die berge.
Aan die oorsprong van die Wilgerivier, in die teenswoordige Harrismithse distrik, het 'n stam, bekend as die Batlokua, onder 'n regentes Ma
Ntatisi gewoon. Deur die druk uit Natal was hulle die eerste aan hierdie kant
van. die berge om hulle stamlande te verlaat. Versterk deur 'n menigte ander
vlugtelinge, het hulle Vaalrivier deurwaad en aangestorm op die ongeorganiseerde en deur langdurige rus en voorspoed onstrydvaardige Bakwena, wat
gedurende twee lang jare met byna onvergelyklike wreedheid deur hulle geteister is. So groot was die skrik wat die Mantatese (die Makkatese van die
Boere) verbrei het, dat die blote gerug van hulle nadering genoeg was om
hele stamme ylings op die vlug te laat slaan. Eindelik het die onafgebroke
suksesse van die horde, hulle fabelagtige dapperheid en wreedheid hulle merkwaardige leidster in die verbeelding van die naturelle omhul met 'n waas van
bomenslikheid. Ver voor hulle uit het die gerug gesnel dat 'n onverwinlike
skare in aantog was, gelei deur 'n vrou van reusegestalte, met slegs een oog
in haar voorhoof, wat, as dier- en mensevleis ontbreek, haar krygsvolk voed
met haar eie melk. 'n Voorbeeld van hierdie skrikbarende gerugte word gegee
deur die reisiger George Thompson, wat in 1823 toevallig op Kuruman was
toe die horde in aantog was. Hy vertel: „Gedurende mijn onderhoud met den

heer Melville over de stammen der Bechuanen in het Noorden, verhaalde hij
mij, dat hem voor eenige dagen een vreemd gerucht ter ooren was gekomen,
aangaande eene groote horde of bende van een uitgestrekt volk, die men zeide
dat uit het Noordoosten kwam opdagen, het geheele land verwoestte en alles
vernielde, dat zich tegen hen verzette. Deze berichten echter gingen gepaard
met zulken buitensporige bijzonderheden, die b.v. de aanvallers afschetsen als
blanke menschen met lang wit haar en lange witte baarden, door reuzen aangevoerd, die slechts eén oog in hun voorhoofden hadden, en dergelijke kinderachtige omstandigheden meer . . . )
Die Mantatese het die gebied van die noordelike Bakwena skaars aan
die een kant verlaat, toe van die ander kant, uit die noordooste, 'n nog gevaarliker vyand opgedaag kom in die persoon van Moselikatse, eenmaal die gunsteling van Tsjaka, en nou, met sy volgelinge, die Matabeli, 'n vlugteling van
voor die aangesig van sy heer. Teen die nuwe veroweraars, „die mense wat
verdwyn" (agter hulle skilde), wat byna naak geveg het, was die Bakwena
nog minder opgewasse as teen die Mantatese. Hulle het die verwoestingswerk voltooi, totdat die Bakwenaland, eenmaal so mooi en welvarend, tot 'n
byna onbewoonde woesteny omgeskep was.
Kort na 1831 het die groot veroweraar sy hoofkwartiere gevestig naby
Mosega, met ondergeskikte militêre statte in ander dele. Die sendeling Moffat
het kort na die verwoestingswerk voltooi was, hierdie dele bereis en daarvan
gelukkig 'n beskrywing nagelaat. Die land dagreise ver om Mosega, met sy
beboste heuwels en pragtige valleie, waar 'n menigte verwoeste statte gespreek het van 'n eenmaal wemelende Kafferlewe, was 'n toonbeeld van ellende
en verlatenheid. Die verarmde duisendes het, nadat hulle deur die Matabeli
verstrooi is, nog vee nog statte besit, maar hulle skuilgehou waar hulle kon,
en bestaan van sprinkane, veldkos en die opbrengs van die jag. Leeus, gewoon
geraak aan mensvleis, het hulle vrees vir die menseoog verloor en hulle prooi
bespring waar en wanneer hulle hom teëgekom het. Op een plek het Moffat
'n groepie Bakwena-families aangetref wat hulle hutte bo in die takke van
bome saamgevleg het. Oordags het hulle neergedaal in die skaduwee van die
bome, om snags weer op te klouter na hulle hoë slaapplekke. Die behandeling
wat die Bakwena van die veroweraars ten deel geval het, kan skaars beskrywe word. Die Matabeli was nie tevrede met 'n blote roof van alle vee
nie: niks minder as totale vernietiging kon hulle bloeddors bevredig. Wanneer
'n stat oorrompel was, is die verskrikte inwoners op 'n hoop gedryf, die oues
en die getroude vroue gedood, die jong manne en dogters tot slawe gemaak.
Dié wat teenstand gebied het, is soms in droë gras, deurweek met vet, toe3
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g e d r a a i en aan b r a n d gesteek. Klein kindertjies is agtergelaat om van honger
om te kom of deur wilde diere verskeur te w o r d . )
Hoe w a s dit in hierdie tye van verwoesting gesteld met die Potchefstroomse groep van die B a k w e n a ?
Die herinnering aan die M a n t a t e s e is
m e r k w a a r d i g flou. Dit kan w e e s dat dit o o r s k a d u is in die volksvertelling deur
die latere en langduriger Matabeli-dwingelandy.
Dit kan ook wees dat die
aktiviteite van die Mantatese effe meer w e s w a a r t s ontplooi is.
4

„Die Vader van die V o o r s p o e d " , Rapula, erken egter dat die s t a m m e
reeds voor die koms van die Matabeli beroof en verstrooi w a s .
M a a r , so
b e d u i e hy, dit w a s die werk van die Bapedi onder Malabuti, die vader van
Sekukuni. )
In hierdie tyd het N o g e , oudste seun van Sekhete, m a a r by n
mindere vrou, en sy jonger broer Tete, seun van die hoofvrou, in 'n opvolgingsrusie g e r a a k . Tete, die swakkere, het die hulp ingeroep van Malabuti,
w a t met 'n groot bende die gebied ingetrek het, baie gedood, nog ander verstrooi, en almal, vriend en vyand, met strenge onpartydigheid van hulle vee
beroof het.
5

;

Dit w a s ongelukkig heeltemaal onmoontlik om van hierdie verhaal enige
bevestiging te verkry.
In verband met die Matabeli-oorheersing is d a a r meer oorlewering,
hoewel dié, soos te v e r w a g t e w a s , baie v a a g en v e r w a r d is. In hoofsaak w o r d
die indrukke van die sendelinge bevestig. M a a r veral is in hierdie verband
veelseggend die oorblyfsels uit dié tyd w a t o n l a n g s aan die lig gekom het. Die
o m g e w i n g van Potchefstroom is ryk aan grotte, w a t ongetwyfeld welkome
skuiling gebied het aan groepies vlugtelinge. In 'n p a a r is d a a r m e r k w a a r d i g e
a a n d u i d i n g e hiervan. O p die plaas Holfontein, n a b y Losberg, is 'n groot g r o t
met enige Kafferhutte, eintlik o m m u u r d e afskortinge, daarbinne, w a a r 'n
a a n t a l m e n s e g e r a a m t e s gevind is. Volgens die oorlewering van die n a b u r i g e
naturelle het hier geskuil 'n groepie van die B a k h u d u totdat hulle deur M a t a b e l i s t r o p e r s oorval en doodgesteek of doodgesmoor is.
Veel interessanter egter is 'n grot op die p l a a s Kleinfontein, naby
Frederikstad. In 'n kom in die heuwels, op 'n knoppie teen een d a a r v a n , gee
'n spleet in die rotse 'n loodregte t o e g a n g tot 'n w a r e o n d e r a a r d s e Kafferstat.
Onmiddellik om die i n g a n g verwyd die grot hom tot groot natuurlike sale,
met magtige rotsgewelwe; Oral hierin, veral langs die kante, w a a r m a a r 'n
beskikbare plek is wat ook by instroming van w a t e r droog sou bly, is daklose
hutte met netjies afgepleisterde mure, ongeveer vyf voet hoog, gebou. T u s s e n deur lê nog die g e m a a k t e gangetjies w a t die voete van die bewoners in die
4
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Die vader van Sekukuni was Sekwati.

stikdonker, waarskynlik slegs soms effe verbreek deur die skemerlig van grastoortse, moes lei. Die lug in die grot is taamlik suiwer; en, volgens plaaslike
oorlewering, was daar vroeër nog 'n tweede ingang, nou toegeval, of, volgens
sommige, deur die Matabeli toegestop, wat 'n suiwerende lugstroom deurgelaat
het. 'n Paar assegaaipunte, 'n oorlogsbyltjie, 'n aantal potskerwe, stukkies
volstruiseierdoppe vorm die enigsins patetiese oorblyfsels van die klompie
naturelle wat hier eenmaal skuiling gevind het. Bo om die ingang van die grot
is die fondamente van 'n aansienlike statjie, waar die families hulle in tye
wanneer die gevaar geweke was, opgehou het, om by die eerste teken van die
vyand langs 'n primitiewe leer, 'n boomstam met die mikke van uitgroeiende
takke, haastig af te daal. Ou naturelle in die buurt vertel dat die Matabeli
hard probeer het om die ingang toe te stop. Hiervan is daar nog aanduidinge
in die massa los klippe onder in die ingang. Die besondere formasie het die
poginge egter verydel. Die grot is owerigens moeilik toeganklik vir 'n aanvaller en maklik verdedigbaar. Dat die lewe in hierdie onderaardse stat 'n lewe
van ellende en ontbering was, is begryplik. Sonder vee, sonder die rus om die
landbou met sukses te beoefen, moes die bewoners hulle voed met veldkos,
met volstruiseiers en met die wild wat hulle kon verstrik. Miskien het die
nood hier, soos elders, ook soms gedwing tot kannibalisme. Wie weet? Een
saak is egter seker: die groepie mense kon hulle hier gedurende jare handhaaf
teen die verdrukker. Mnr. Muller, die eienaar van die plaas, vertel dat die
ou volk hierdie plek genoem het Mapaio, wat, volgens hulle, „Oorwinning"
beteken. Met die hulp van die prinsipaal van die Potchefstroomse Naturelleskool kon ek vasstel dat dit sou gewees het Legaga La Phalo, die Grot van
die Oorwinning, Passende naam!
Ook vir hierdie skuilingsoekers was die koms van die Voortrekkers en
die vernietiging van die Matabeli-mag 'n seën. Dit het vir hulle 'n nuwe en
betere bestaansmoontlikheid beteken, al het dit dan ook 'n sekere mate van
diensbaarheid meegebring.
'n Ou naturellevrou wat daarop aanspraak maak dat haar vader in die
grot gebore is, vertel dat, na die koms van die Boere, daar moeilikhede gekom
het oor vee wat weggeraak het. Opnuut het die stammetjie sy toevlug tot die
groot geneem. Hulle is egter met 'n lis uitgelok, in klein groepies verdeel en
as bediendes deur die Boere aangeneem.
A. ƒ. H. VAN DER WALT.
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Die Klassieke in Suid-Afrika

D

IE Klassieke in Suid-Afrika — ons kan sê: „Die Klassieke oor die hele
wereld", w a a r dit g a a n oor nuwe gesigspunte om lewe in die d o o d s beendere te blaas. P r a a t ons van doodsbeendere, dan dink ons
aan 'n bevangenheid van tradisie en o n d e r w y s m e t o d e s w a t nog 'n erfenis van
die Middeleeue is. Prof. Haarhoff het ons 'n groot diens bewys deur in
hierdie w e l d e u r d a g t e werk nuwe lig op die studie van die Klassieke in SuidAfrika te w e r p . Elke o n d e r w y s m a n w a t iets met taalstudie te doen het,
behoort prof. Haarhoff se verhandeling deeglik te bestudeer. En as ons kla
oor die o n d e r w y s m e t o d e s w a t by die studie van die Klassieke toegepas
w o r d , kan ons d a a r seker van wees dat in die geval van 'n hele p a a r ander
vakke die toestand nie veel rooskleuriger is nie. Oor die hele wereld, soos ons
gesê het, g a a n d a a r stemme op om die studie van die Klassieke meer doeltreffend en lonend te maak. D a a r w a s 'n tyd tot die Klassieke op die skole van
die ou kultuurlande feitlik 'n alleenreg geniet het. T e e n s w o o r d i g het die skoolkind met so baie nuwe vakke te doen, dat die studie van die Klassieke as 'n
oorbodige en t y d r o w e n d e weelde beskou w o r d . Hierdie skerpe m e d e d i n g i n g
het die Klassieke heeltemaal in die g e d r a n g gebring. En tog meen ek dat die
Klassieke vir baie leerlinge en studente n o g hulle nut het as ons m a a r net 'n
bietjie meer modern in ons o n d e r w y s m e t o d e s en u i t g a n g s p u n t e wil word. M a a r
dit geld nie net vir die Klassieke nie; ander vakke behoort ook o p g e k n a p te
w o r d — vakke w a t in die nouste verband met die Klassieke tale staan — Latyn
en Grieks. Myns insiens is een van die groot oorsake dat Latyn en Grieks
so baie veld verloor het, die feit dat net die taalstudie in hoofsaak beklemtoon
is en nie die taalstudie as hulpmiddel om die bronne vir die kultuurhistoriese
ontwikkeling van ons W e s t e r s e b e s k a w i n g oop te lê nie.
Eers as ons almal
die moed het om rondborstig te verklaar dat dit geen kettery is om selfs vir
Middeleeuse Latyn en Byzantynse Grieks belangstelling te toon nie, is d a a r
h o o p dat d a a r nuwe lewe in die studie van die Klassieke sal kom. Selfs prof.
Haarhoff m a a k op baie skugtere wyse die voorstel dat die kind die V u l g a a t
moet lees — om sodoende van die bekende na die onbekende te g a a n . O n s
klem ons m a a r steeds k r a m p a g t i g vas aan Cicero en C a e s a r — hoewel ons
sien dat die golwe al oor ons slaan. Selfs in die opvoedkunde is dit goeie
politiek om na b o n d g e n o t e om te sien as die posisie o n h o u d b a a r begin te w o r d .
Die Klassieke in Suid-Afrika. Deur T. J. Haarhoff, Professor in die Klassieke Lettere, Universiteit van die Witwatersrand, Johannesburg. J. L. van Schaik,
Bpk., Pretoria, 1931.

Stadigaan kom daar meer belangstelling vir die studie van die Middeleeue.
Dit verbaas my hoe ons geskiedenisleraars dit met die studie van ons Westerse
beskawing tot by die Renaissance klaarspeel sonder enige bronnestudie waar
kennis ten minste van Middeleeuse Latyn tog onontbeerlik sou geag word. Of
is daar in werklikheid geen geskiedenis met bronnestudie aan ons Universiteite
voor die opkoms van die Britse Koloniale Ryk nie? Wel, as alle historiese
wetenskap by ons met hierdie tydperk aanvang, dan kan ons ook goed begryp
waarom die studie van Latyn en Grieks vir so'n moderne mensheid van geen
nut kan wees nie. Nee, daar is ongetwyfeld 'n toekoms vir die Klassieke as
ons ook 'n bietjie aan ons geskiedenisonderwys gaan torring, om dit 'n nuwe
rigting te gee. Kultuurhistoriese onderrig tot by die Renaissance moet Latyn
en Grieks insluit. Dit is die twee bondgenote, aan die een kant. Daardeur
sal die studie van Volkslatyn en Middeleeuse Latyn tot sy reg kom, en dan kom
ons vanself tot die groot klassieke tydperk. Ons moet die taalontwikkeling as
'n eenheid betrag net soseer as wat ons die geestesuitinge as 'n eenheid moet
betrag. Gelukkig breek ons so stadigaan los van die bande van die verlede
wat ons opvattinge omtrent hierdie onderwyssake betref. Ons tref oral meer
waardering vir Volkslatyn en Middeleeuse Latyn aan. Maar ons moet ons taal
studie in die diens van die kultuurhistoriese stel: die een het die ander nodig.
Miskien kom daar ook nog nuwe lewe in die studie van moderne tale. Hoe
die vergelykende taalstudie dit sonder 'n grondslag van Latyn en Grieks kan
klaarspeel, sal seker 'n onoplosbare raaisel vir almal bly wat nie die voorreg
het om in hierdie duistere geheim ingewy te wees nie. Miskien mag ons binne
afsienbare tyd verwag dat ook hier beter insigte sal seëvier wat getuig van
helder pedagogiese momente.
En dan die ou geskiedenis op sigself. Sal dit op ons skole nooit tot sy
reg kom nie? Daar is die pragtige werk van die argeoloë wat nuwe beskawinge vir ons blootlê. Sal die studie van die Klassieke so'n dorre gedoente bly as ons die studie van die ou geskiedenis op ons skole tot sy reg laat
kom? Ek vra my soms af of ons nie eers 'n argeoloog moet aanstel en dan
'n taalman nie. Kultuurgeskiedenis en taalstudie moet vir ons eers 'n eenheid word as ons belangstelling wil gaande maak. Hierdie eenheidsbegrip het
die reusewerk van 'n Eduard Meyer moontlik gemaak en die geniale Wilamowitz aangevuur. Taalstudie en geskiedenis is die onafskeidbare bondgenote
as ons Latyn en Grieks van nut wil maak waar ons in die aanvang van die
bekende en die maklike uitgaan. Dit is net die regte metode en aanpassing
wat ons wil hê, want as daar geen plek vir Latyn en Grieks in ons onderwysstelsel is nie, dan is dit 'n verskriklike aanklag teen die grondigheid en oorspronklikheid van ons studie in die geskiedenis, regte, teologie en moderne
filologie.
H. G. VILJOEN.

Ahasveros en die Kind.
1

'n Legende deur W I L H E L M S C H M I D T B O N N . )

L die mense het s a a m g e s t r o o m . Honde, katte, hoenders, eende en poue
het a g t e r n a g e k o m . Midde in die d o r p h a n g , oor die r a n d van die put
gebuk, 'n man en eet — as dit 'n man is. H a r e en b a a r d is by hierdie
v e r s k y n i n g tot 'n boskasie s a a m g e g r o e i w a t nog ver oor die g r o n d voortwoeker.
N e t b o kyk twee oë onder 'n hand uit. In die hare het baie blare en klein
takkies v e r w a r d g e r a a k . O p een plek het d a a r mos opgekom, en dit groei d a a r
nes op 'n boom voort. O p sy kop staan kraaie en soek na die g r a a n k o r r e l s
w a t die wind in sy hare g e w a a i het.
Al die mense s t a a n om die man heen. Die honde, katte, hoenders, eende
en p o u e r a a s o p g e w o n d e . Tenslotte kom ook die kinders van die veld d a a r by. Hulle g a a n staan eers agter die kring van die volwassenes en loer deur
die openinge. D a n , as dit blyk dat die verskyning geen k w a a d doen nie m a a r
slegs bewegingloos d a a r bly sit, en dat d a a r selfs trane uit die twee oë in die
h a a r b o s k a s i e val soos die a a n v a n g van 'n storm, g a a n s t a a n die kinders voor
die grootmense en kyk met verbasing na die man. Hulle let op hoe die man se
h a n d die klip van die put omklem asof 'n o n s i g b a r e iemand hom d a a r v a n
wil wegtrek. T o e die wind die hare 'n bietjie o p w a a i , sien hulle die a n d e r
h a n d , w a t 'n stok v a s h o u ; en toe hulle noukeuriger oplet, ontdek hulle dat stok
en h a n d a a n m e k a a r gegroei is, só dat die hand tot hout geword het en die stok
m e t vel oortrek is. 'n Volgende w i n d v l a a g m a a k die voete vry. Hulle is
die m e r k w a a r d i g s t e aan die man. Hulle is driemaal so groot en dik as w a t
a n d e r s die voete van m a n s is. D a a r is geen skoene aan nie, m a a r hulle is
heeltemaal met 'n lang, dik vel oortrek en het hoë en sterk hoewe onder hulle
net soos perdepote. Die voete sit hulself s k r a p teen die grond asof ook hulle
deur 'n o n s i g b a r e iets w e g g e t r e k w o r d . Hulle bewe sigbaar onder die i n s p a n 
ning om by die klip te bly staan. Die skoolmeester van die dorp is die eerste
w a t die moed het om n a die man toe te g a a n ; hy stel hom vrae en p r a a t met
h o m , sonder om egter 'n a n t w o o r d te kry. 'n Vrou w a t dink dat die m a n
meer behoefte het aan voedsel as aan w o o r d e , stap met 'n stuk brood na hom
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toe. Sonder om sy hand van die put se klip weg te neem en sonder om met
'n enkele blik op te kyk, eet hy gulsig soos 'n dier uit die vrou se hande.
Mense uit die naburige dorp wat die verskyning agternagehardloop het,
kom daarby en bring die tyding wat aan hulle weer deur inwoners van ander
dorpe oorgebring is, dat die sonderlinge vreemdeling niemand anders is nie as
Ahasveros, die Ewige Jood, wat hom, toe Jesus destyds met Sy kruis voor sy
huis inmekaar gesak het, tevergeefs laat vra het om vir Hom die kruis 'n ent
die berg uit te dra. Deur die hemel vervloek, moet hy nou in 'n ewige drang
as rustelose swerwer sy voete oor die weë van die aarde beweeg.
Die vrou wat vir die man voedsel gegee het, hef By hierdie berig haar
arm op om hom te beskerm, want sy dink dat almal die man woedend sal
stormloop en hom sal slaan. Maar almal bly nou verskrik staan en kyk met
groot medelye na die man. Die kinders staan in stomme eerbied en dring teen
mekaar.
Toe begin die man, in plaas van te dank, te skreeu, met 'n donker en
gebroke stem wat nie in sy mond nie, maar in die een of ander holte van sy
geweldige liggaam skyn voortgebring te word. Daar hy van die oertyd af
alle lande van die aarde deurgeswerf het, praat hy seker ook alle tale. „Trap!"
roep hy. „Ek wil alleen wees, vervloekte mensegespuis!" Maar onderwyl hy
met sy hele liggaam aan die put vasklou, beur sy betowerde voete met geweld
vorentoe om te loop. En hulle is sterker as sy arms. In vreemde verweer teen
die onsigbare vyand moet hy tog sy hande van die klip losmaak, moet hy
hom tog oor die straat voortbeweeg. Sy hande bly langs sy voete op die
grond. Hulle gryp na elke klip om daaraan vas te hou. Eindelik bereik die
man 'n jong boom wat nog aan 'n paal vasgemaak is. Onderwyl hy daaraan
vashou, stap sy voete aan. Die boom breek. ,,Bring yster!" roep die vrou
en loop na die smidswinkel, kom met 'n sterk en lang ketting terug en draai
dit om sy bene. Maar die bene, wat aanstap, verbreek die ketting asof dit
uit strooiringe saamgevoeg is. „Ek wil uitrus, slaap, eenmaal slaap!" skreeu
die man soos 'n sterwende dier, onderwyl sy oë in sy kop ronddraai. Hy strek
sy vuiste wild na die hemel uit asof hy aan die blou uitspansel en die wit wolke
wil vasklou. 'n Paar manne gryp mekaar se hande en keer hom. Maar hy
trek hulle met hom saam. Die manne bind hom met die veelvoudig gevlegte
ketting vas aan 'n kar met twee osse wat juis daar staan. Maar die man sleur
ook kar en osse saam. Hulle maak 'n sterk houthut voor hom oop en meen
om hom so in te sluit. Maar die muur buig vir sy voortbewegingsdrang en
breek uitmekaar: agter hom val die hele hut inmekaar. Nou loop die mense
kerk-toe, lui die klokke, bid ten hemel om só miskien die vloek te breek.
Maar met ontsettende verwensinge teen die mense om hom, teen die ganse
mensdom, teen die hemel self, kruip die harige gestalte meer as wat hy loop,

daar vandaan, steeds afwerend en tog vinnig voortgesleur. 'n Lang spoor bly
van die hoewe in die gras agter asof 'n oerdier daaroor geloop het. Eindelik sterf die geskreeu weg, die opgeskopte stof sak agter die bosse neer.
Maar 'n klein meisie, wie se blou oë uit haar wit gesiggie kyk en wie
se beentjies teerder is as die arms van ander kinders, sluip van die mense
weg, agter die huise verby, en begin in die oop veld te hardloop tot sy die
man inhaal. In plaas van die manne gryp sy nou sonder skroom na sy hand
om hom daarmee vas te hou. Hy kyk op haar neer en stoot die klein handjie
weg. Die kind bly langs hom loop. Hy slaan met sy stok na haar. Sy bly
'n oomblik staan en is dan reeds weer by hom. Telkens wanneer hy omkyk,
gaan staan sy; telkens wanneer hy verder gaan, kom sy agter hom aan. Hy
gooi haar met 'n klip en raak haar op die voorhoof. Sy bly hom desnietemin
volg. Hy vlug in 'n bos en loop gejaagder as wat hy gedwing is. Sy aarsel
nie en breek met haar klein kaal voetjies net so vinnig deur die takke soos
hy. Wanneer sy hom vanweë die baie bome 'n keer nie meer kan sien nie,
luister sy na die geruis van die takke. Hy stap so suutjies as hy met sy
swaar hoewe maar kan. Maar steeds is sy weer daar. Hy gryp tenslotte na
haar, terwyl die skuim van woede wat op sy mond kom, haar gesiggie nat
maak. Maar toe sy ook nou nog onverskrokke na hom opkyk, dink hy dat
hy makliker met kalme woorde van haar sal ontslae raak. „Wat wil jy hê?"
vra hy. „Ek ken 'n lied," sê sy met 'n stem wat soos 'n vrolike silwerklok
klink onderwyl sy steeds na hom opkyk en 'n blos haar hele gesiggie oortrek. „Dit sing ek as my broertjie moet gaan slaap. Dit wil ek vir jou, arme
man, sing." Hy slinger haar van hom weg, teen 'n boom. Sy lê bedwelmd,
met toe oë. Hy vlug die bos uit en versteek hom agter 'n randjie. Toe hy
hom reeds veilig waan en 'n hele ruk later alleen met 'n vae gevoel nog eenmaal omdraai, sien hy die kind van die rantjies af agter hom aan kom. Spoedig
is sy weer by hom. 'n Bloedspoor bly agter haar kaal voetjies lê. Maar sy
slaan daarop geen ag nie, loop verder, val, staan weer op. As hy nouliks
merkbaar sy kop na haar toe draai, slaan sy ook reeds haar oë op en straal
van hoop. Eindelik, egter, toe dit nag geword het en sy al dikwels op 'n
boom of 'n hooimied afgekom het in die gedagte dat dit die man is, sak sy
inmekaar, dog nie ver van hom af nie. Sy wend haar laaste kragte aan om
met haar handjies sy hare te gryp. Die hare waaraan sy in haar val trek,
veroorsaak hom pyn. In rasende woede lig hy sy voet op om die kind te
vertrap. Maar tot sy verbasing en skrik ontdek die man plotseling dat sy voete
stilstaan. Die twee swak handjies wat in sy hare vasklou, het, asof die hemel
erbarme met hulle het, meer krag ontvang as manne, ketting, kar en osse
voorheen: sy voete staan stil. Ook in hulle staan dit stil. In die man se
hele liggaam en in sy voorhoof staan dit stil. Daar heers, soos na martelende
;
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rumoer, 'n salige rus. Hy lig ondersoekend sy voete op, maar hulle stap nie
verder nie; swaar hang hulle en val weer op die grond neer. Bewend van
lioop asof van koue, gaan sit hy langs die kind, beskou en voel die klein
handjies waarin die hemel hierdie geheimsinnige krag gegee het, strek sy
bene uit, probeer nog 'n maal, jubel dit dan uit van vreugde. En wat al
die verdriet nie vermag het nie, dit bring die blydskap tot stand. Iets in hom
wat koud en hard gewees het, begin te brand en te gloei, sodat hy dink dat
daar vuur en rook uit sy mond moet slaan. Hy maak sy mond wyd oop,
trek die naglug in, en koel so die brand in hom totdat daarbinne slegs nog
'n strelende son is en tot hy dink dat die strale daarvan nou deur sy bors
moet breek en die veld rondom hom met goue lig moet oorstraal. Hy lê die
kind te ruste in sy skoot. Sy, nog bevrees dat sy hom uit haar handjies sal
verloor, laat sy hare nie los nie, maar die greep van die vingertjies word langzamerhand tot 'n liefkosing. Dan, haar koppie agteroor en die ogies selfs al
toe, asof sy in haar moeder se skoot lê, begin sy haar slaapliedjie sing. Haar
stem klink nou in die wye nag soos die gelui van 'n verlate kapelklokkie wat
die saligheid vir homself besit. Die man stoot sy bors uit asof dit 'n berg
is en asof daar 'n geweldige krag voor nodig is om die berg so hoog op te
stoot; dan val hy in slaap. En nog onder die sing val ook die dogtertjie se
ogies toe.
Toe die kind die volgende oggend haar ogies weer oopmaak, verwonderd
opkyk en dan dadelik opspring, is die vreemde man nie meer daar nie.
Slegs 'n reusagtige oeroue boomstomp, wat gister nie daar gestaan het nie,
staan nou daar, deur mos- en klimop heeltemaal oorgroei. In sy vertakte
wortels het sy gele. Daar kom mense en hulle bring die kind na haar moeder
terug.
ƒ. J. DEKKER.

Nederlandsche Litteratuur van Dezen Tijd.
i.
IN V O G E L V L U C H T .

AAR eindigt de oudere, w a a r begint de nieuwe litteratuur? De g r e n s
tusschen deze beide is natuurlijk voortdurend in beweging. Verstaat
• *
men onder modern „van dezen tijd" of „ h e d e n d a a g s c h " , dan kan d e
m o d e r n e litteratuur een tijdperk omvatten van v a n d a a g tot een menschenleeftijd
t e r u g in het verleden, zich uitstrekkend d u s over 70 a 8 0 j a a r uiterlijk.
Zeer vaak neemt men „ m o d e r n " echter in een engere beteekenis; het w e r k
van oudere, n o g levende dichters en schrijvers rekent men dan niet tot d e
m o d e r n e litteratuur, o m d a t het n a a r den geest bij een ouder tijdperk hoort, en
modern is d a n alleen w a t overeenkomstig den geest van den tijd is, nieuw en
n a a r vernieuwing strevend, liefst uitdrukking van den laatsten stijl, bewust
zich losmakend van het oudere, en andere, onbekende wegen zoekend. Deze
laatste beteekenis van modern is meer gebruikelijk, o m d a t het werk van ouderen
en jongeren meestal zóó hemelsbreed verschilt (vergelijk eens Kloos met
M a r s m a n ) , d a t het niet goed onder één hoedje, één b e n a m i n g te vangen is.
Er zal in deze artikelen s p r a k e zijn van modernistisch werk zoowel als van
w e r k van oudere tijdgenooten. D e litteratuur van dezen tijd rekenen w e te
beginnen omstreeks 1880, het tijdstip der radicale vernieuwing onzer littera
tuur, w a a r v a n de d r a g e r s voor een deel n o g in leven zijn (Kloos, Verwey, Van
D e y s s e l ) , en het modernistische werk van dezen tijd, w a a r a a n in het bijzonder
de a a n d a c h t zal w o r d e n besteed, dateert van na den Oorlog. N a 1914 begint
ook hier het w e r k der jongeren uitdrukking te worden van een nieuwen levens
stijl en w o r d t in onze litteratuur de radicale en dramatische kentering der
tijden zichtbaar, die sinds den Oorlog onafgebroken in g a n g is. D a a r n a a s t
d u u r t echter een oudere stijl, vooral in den roman, tot heden voort.
De eerste teekenen van w a t men nu algemeen v a n w e g e zekere g e m e e n 
schappelijke kenmerken als den stijl der jongeren beschouwt, vindt men t e r u g
in een klein, tamelijk onbelangrijk gebleven tijdschriftje, Het Getij, d a t in 1916
w e r d opgericht en vrij spoedig weer verdween, en in den in hetzelfde j a a r
verschenen eersten bundel verzen van den dichter Nijhoff, De Wandelaar.
Achteral blijkt d a t het moment te zijn geweest, w a a r o p een nieuwe koers w e r d

ingeslagen, die nu door bijna alle jongeren w o r d t gevolgd. D a a r vindt m e n
voor het eerst de kenmerken van een nieuwen stijl en een nieuwe mentaliteit,
die op het oogenblik, ook bij alle verschillen, toch de h e d e n d a a g s c h e jongeren
verbindt.
Oogenschijnlijk heeft het nieuwe, modernistische k a r a k t e r van d a t w e r k
weinig u i t s t a a n d e met den Oorlog en de d a a r d o o r opgeroepen, veranderde
geestesgesteldheid (directe invloed van den Oorlog vindt men meer in d e
Vlaamsche litteratuur; in N o o r d - N e d e r l a n d enkel in een p a a r oorlogsverzen
van Van Collem, een klein oorlogsverhaal van H o p m a n en een p a a r door de
mobilisatie geïnspireerde romantische soldatengedichten van Nijhoff).
Maar
toch heeft de Oorlog den schok gegeven, w a a r d o o r zich bij enkele j o n g e r e
schrijvers een andere mentaliteit Openbaarde. Al w a s het alleen m a a r , d a t voor
hen alles w a s losgeraakt, losgerukt uit.het vaste geestelijke verband, d a t tot nu
de Nederlandsche schrijvers betrekkelijk samenhield; al w a s het alleen m a a r ,
dat voor hen niets meer vaststond, ook geen litteraire stijl d u s , en d a t zij afgesneden van het verleden en onrustig g e w o r d e n nieuwe w e g e n moesten zoeken.
Zij wier geest in g r o o t e trekken gevormd w a s , toen de O o r l o g begon, s t a a n
zeer ver af van hen die in of na den Oorlog volwassen w e r d e n — dit kan men
dagelijksch vaststellen, en het geldt natuurlijk in dezelfde m a t e voor de litteratuur als voor andere levensgebieden. Natuurlijk zijn er ook oudere schrijvers g e weest, die onder den invloed van den Oorlog hun wereldbeeld herzagen, m a a r
toch behielden zij uiteraard de oogen, het denken, de manier om de dingen te
naderen van voor den O o r l o g ; zij h a d d e n in elk geval een grooter evenwicht,
met de voordeelen en nadeelen d a a r v a n , en vooral een ander tempo dan de
jongere generatie. De nieuwe schrijvers van vlak na den Oorlog stonden op
een wankelenden b o d e m ; niet alleen het geld verloor zijn w a a r d e , ook de
geestelijke w a a r d e n , w a a r a a n vrijwel niemand getwijfeld h a d , raakten onderhevig a a n een niet tegen te houden inflatie. Het Getij bood in het klein het
beeld der geestelijke v e r w a r r i n g , die tijdens en n a den Oorlog in E u r o p a onder
de jongere generaties vooral ontstond. In Het Getij vond men alles dooreen,
moderne experimenten onder Duitsche en F r a n s c h e invloeden, ouderwetsche
romantiek, k r a m p a c h t i g e nieuwlichterij, d a d a ï s m e , expressionisme. Duidelijk
afgeteekend en van b e l a n g is achteraf alleen de figuur van den leider, den
dichter Herman van den Bergh, nu n o g door vele jongeren als hun pionier en
stamvader als het w a r e vereerd. In Van den B e r g h ' s werk zocht een nieuwe
mentaliteit n a a r nieuwe v o r m e n ; practisch in zijn gedichten, theoretisch in zijn
essays. De wil w a s echter sterker dan het besef van de nieuwe vormen. E e n
klaar beeld van zijn bedoelingen en sensaties heeft V a n den Bergh in bijna
geen enkel gedicht gegeven, m a a r o n m i s k e n b a a r is de elementaire kracht e r v a n ;
de stugge, g e d r o n g e n plastiek is iets nieuws in dien tijd, toen dozijnen n a -

volgers van Boutens zich in een glanzende fijnslijperij van rijmen en rhythmen
en beelden bekwaamden. Van den Bergh zingt niet, maar begint droog en
hard te zeggen wat hij bedoelt. Hij breekt met het styleeren, met het ciseleeren,
met alle verfraaiing, hij smeedt een sterke, sobere taal. Het is jammer dat
hij zoo spoedig zweeg.
In Nijhoffs eerste verzen was er een verre van nieuwe, romantische
mentaliteit, die aan Baudelaire herinnert, maar gloednieuw was zijn taal.
Boutens dichtte als een edelsmid, Gossaert boetseerde als een beeldhouwer,
Bloems verzen hadden de warme klank van een altviool, Nijhoff dichtte alsof
hij begon te praten en toch trilde er door zijn woorden poëzie. „Claudien, jij
speelt piano", begint een vers van hem, met dezelfde woorden, waarmee ieder
van ons dat zou kunnen voorstellen als zijn vrouw of zijn zuster Claudien
heette — en toch wordt het poëzie. Nijhoff praat in zijn verzen, maar hij dicht
er niet minder om:
Zusters, wanneer uw jongste zuster trouwt,
windt om haar kruin een krans van marjolein . . .
Denken wij daarbij even terug aan Boutens' hooge, ijle zingen, dan
merken we het hemelsbreed verschil:
Zingen, lief, is zich belijden
In de naakte heimlijkheid
Waar de goden zelf in schrijden
Door de godenlooze tijden,
Enkel kenbaar den gewijden
Als hun hand den zegen breidt, —
Zingen, lief, is zich belijden
In zoo naakte heimlijkheid!
En nu Nijhoff:
De wolken (Uit Vormen).
Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag
Lang-uit met moeder in die warme hei,
De wolken schoven boven ons voorbij
En moeder vroeg wat 'k in de wolken zag.

En ik riep: Scandinavië, en: eenden,
Daar gaat een dame, schapen met een herder —
De wondren werden woord en dreven verder,
Maar 'k zag dat moeder met een glimlach weende.
Toen kwam de tijd, dat 'k niet naar boven keek,
Ofschoon de hemel vol van wolken hing,
Ik greep niet naar de vlucht van 't vreemde ding
Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek.
—
En
Nu
De

Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide
wijst me wat hij in de wolken ziet,
schrijf ik zelf, en zie in het verschiet
verre wolken waarom moeder schreide.

Perk werd destijds uitgelachen om zijn ons nu statig schijnende ge
dichten. Een rijm als „weende—eenden" zou hij zeker niet gewaagd hebben,
dat kon alleen bij Den Schoolmeester, en dan nog voor de grap. Bij „weende"
zou men verwacht hebben het poëtische „leende" voor leunde, of „vereende",
maar zulk een rijmpaar in een serieus gedicht was in 1910 nog ongehoord ge
weest. Nijhoff laschte al in De Wandelaar op zeer gelukkige wijze in een
gedicht een regel uit een straatdeun in: marcherende soldaten laat hij in een
sonnet zingen: ,,Marie, Marie, ik moet je gaan verlaten." Dat was, voor ons
land althans, geheel nieuw. Maar niet zoo lang daarna, zouden er in ge
dichten namen opduiken, jaartallen (dat deed trouwens ook Rilke al). Een
versregel bij Slauerhoff bestaat enkel uit de namen: Villon, Rimbaud, Verlaine,
Du Plessys. En tegelijk begint in Vlaanderen Marnix Gijsen een gedicht met
de regels:
Jacquemijne Botats werd te Leuven begraven
in 1520,
naast haar man en haar kind.
In Duitschland slaagde Johannes Becher er zelfs in, cijfers betreffende
het vijfjarenplan, en Erich Kastner statistische gegevens over Berlijn in een
gedicht op te nemen, zonder dat de poëzie er schade bij leed. Het bemantelde
zingen der oudere lyriek heeft bij alle jongere dichters plaats gemaakt voor een
open directheid, die zich van de „gewoonste" woorden durft bedienen. Ook
hier is natuurlijk al gauw een cliché ontstaan, en verzen waarin de ondefinieer
bare vonk der poëzie ontbreekt, worden bij zulk een alledaagsch taalgebruik

natuurlijk hopeloos en grenzenloos banaal; het is zeer moeilijk met het ge
bruik van de „gewoonste" woorden zoo veelzeggend en aangrijpend raak en
gespannen rhythmisch te spreken, dat er poëzie ontstaat (door een zekere ver
heven golvende beweging krijgt men, bijv., met groote, oneenvoudige woorden
al gauw een imitatie-poëzie); het heeft iets weg van alchemie, de doffe alledaagsche woorden zoo glanzend te inspireeren. Maar van het sublieme naar
het ridicule is hier soms minder dan één stap. Nijhoff komt de eer toe, deze
„poésie pariante" (sprekende poëzie) i-n ons land voor het eerst met succes
geschreven te hebben — nu, 16 jaar later, is dit het meest geprononceerd ken
merk van den stijl der jongere dichters. Het rijm is er geweldig door ver
rijkt, het was allengs aan een aantal stereotiepe „verheven" rijmparen ver
kleefd geraakt, het is door de „poésie pariante" los en lenig en gevarieerd, vol
onverhoedsche vondsten geworden en in vele gevallen assoneerend, wat jaren
lang leelijk gevonden werd en haast verboden was, al maakten de Middeleeuwen
toch reeds een ruim gebruik van dit rijke (!) rijm (rime riche).! Nieuw en
beweeglik nerveus zijn de rijmen in een vers als dit van Slauerhoff, éen uit
vele:
Het regende in den avond, zacht en tergend.
Overgebleven bloesems bezwijmden.
Wij gingen samen, verlangens verbergend
Nog niet beleden, niet meer geheim,
Los van elkander, toch gedurig
Toenaadring zoekend — uit de wijde
Onzekerheid ontstond geen vurige
Plotselinge ontroering die ons bevrijdde;
Ingenomen bij 't gaan in den nevel
Door een veege betoovering
Die onvervuld bleef en overging
In een verzwegen, verbeten wrevel.
't Was of angstwekkend snel en schril
Liefde in onze zielen dorde.
Zij nam haastig afscheid, dacht: „Ik wil
Liever nog niet gelukkig worden."
Nu is het te laat, waarom toen niet door
Onverhoeds aanrakende monden
En armen om bevende schouders gewonden
't Geluk ontbonden, nu voor goed te loor?
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Over de nieuwe mentaliteit, die zich in deze nieuwe vormen uitsprak,
valt in dit voorloopig exposé niet meer dan een enkele aanwijzing te geven.
De nieuwe afkeer van alle ornamentiek, van alle styleeren, van alle coloratuur
in de poëzie ging samen met eenerzijds een drang om het leven in blinde
intensiteit, heroisch, tragisch desnoods te beleven, een drang naar levenskracht
ten spijte van alles (het zgn. vitalisme, waarvan vooral Marsman, Slauerhoff
en Den Doolaard de vertegenwoordigers zijn) en anderzijds het streven naar
een nieuwe levensfundeering, die vooral vlak na den Oorlog steunde op een
broederlijke geestdrift voor de menschheid en trouwhartige toekomstverwachting
(het zgn. humanitarisme, vnl. bij jongere Vlamingen). Daarnaast en ertusschen
natuurlijk tal van schakeeringen en modernistische experimenten, waaronder
vooral die van den vroeg gestorven Paul van Ostayen van belang zijn. Een
verrassing is de Jong-Katholieke groep, die omstreeks 1924 geformeerd werd
en rijk is aan sterke talenten. Tegelijk komt er beweging in de tientallen
jaren in rhetoriek (dat is een soort taalrheumatiek, een verstijving der beweeg
lijke leden der taal) verstarde Protestantsch-Christelijke poëzie. En de eerste
zwakke voorteekenen van een proletarische revolutionaire poëzie, die door de
groote dichters Herman Gorter en Henriette Roland Holst in hun prachtig
werk toch nooit verwezenlijkt was. Het beeld der moderne poëzie is zoo
doende zeer gevarieerd en in menig opzicht rijk. Onze lyriek bloeit sinds een
halve eeuw: eerst de Tachtigers, daarna — een ongeëvenaard hoogtepunt —
de vier groote figuren: Boutens, Leopold, Henriette Roland Holst, Van de
Woestijne, vervolgens de dichters der generatie van 1910: Gossaert, Bloem,
A. Roland Holst, Van Eyck, Jan Prins (en later daarbij aansluitend o. a.
Werumeus Buning), en dan de modernen, aanvangend met Nijhoff, een nieuwe
phalanx van dichters van belang (misschien iets minder grootsch van aanleg
dan hun voorgangers, maar . . . . zij hebben hun laaste woord nog lang niet
gesproken, dus daarover valt eigenlijk nog niet te oordeelen).
In het proza hebben de teekenen van een nieuwe mentaliteit, die tegelijk
een niewen vorm vond, veel langer op zich laten wachten dan in de poëzie
(behalve dan in het essay, dat de lyriek steeds op den voet volgde maar dik
wijls in al te overvloedig theoretiseeren ontaardde). De oude romanstijl heeft
de volle aandacht van de Nederlandsche lezers — en verdient die gedeeltelijk
ook wel. Maar het proza der jongeren verdient meer aandacht dan, het tot
nu toe kreeg. Het is dikwijls in het experimenteeren naar nieuwe vormen
blijven steken, het heeft zelden kans gezien zich van de lyriek los te maken en
naar den eisch van den roman menschen en gebeurtenissen te objectiveeren —
maar het heeft de laatste jaren ook onloochenbare resultaten bereikt. Naast de
drie standaardgenres: psychologische (en familie-) roman, boerenroman en
kinderpsychologie is er iets niéuws gekomen, een ruimende wind! Het oude

realisme is naar zijn levensinhoud en methodiek typisch van voor den Oorlog
— misschien dat daarom zooveel oudere lezers, wien deze tijd te snel gaat, zich
ermee troosten. Veel dichter dan de oude realisten staan de oudere romantici,
met hun aan de actualiteit ontsnappende, prachtige fantasie, bij de generatie
der jongere schrijvers. Tusschen Albert Helman en Johan Fabricius eenerzijds
en Van Schendel en Aart van der Leeuw anderzijds ligt een veel kleinere afstand dan tusschen die jongeren en, bijv., Mevr. Boudier-Bakker en Robbers;
in het laatste geval is de kloof onoverbrugbaar.
Het proza der jongeren is als overal in de buitenlandsche litteratuur
korter geworden van typeering, sneller van tempo, niet uitvoerig beschrijvend
en analytisch verklarend zooals we dat uit de oudere romans kennen, maar
vooral werkend met scherp suggestieve détails, waarin gemoedstoestanden, gebeurtenissen en verhoudingen van menschen als het ware samengetrokken worden. De moderne schrijvers in Duitschland, Frankrijk, Amerika en Rusland
hebben in dit opzicht bijna allen veel geleerd van de film. Voor de deur van
een hotelkamer maakt het tête-a-tête van rijlaarzen en smalle schoentjes alle
tekst en uitleg overbodig. Die snelle beweeglijke plastiek stelt aan den schrijver
zeer zware eischen: het komt op de keuze van het feilloos doeltreffende détail
aan; vindt de schrijver dat niet, dan is hij verloren; bedient hij zich van de
oudere, uitvoeriger en vollediger beschrijvingskunst, dan blijft er altijd nog
kans door een opeenhooping van bijzonderheden en een niets overslaande
karakteristiek het bedoelde beeld op te roepen. Maar de plastiek van het
enkele, sprekende détail is overtuigender en boeiender.
De belangrijkste moderne prozaschrijvers zijn Johan Fabricius, Maurits
Dekker, Slauerhoff, Constant van Wessem, Den Doolaard, Jef Last en Siegfried
van Praag, en in het kortere verhaal Albert Kuyle en Du Perron. Andere jongeren
sluiten zich in hun stijl meer bij een oudere generatie aan en bereikten op die
wijze resultaten van waarde, zooals Maurice Roelants, Albert Helman, Theun
de Vries, An toon Coolen en Kelk. Op zichzelf staat het scherpzinnig essayisme
van Menno ter Braak. Vooral de modernisten onder deze jongeren zagen
meermalen hun experimenten mislukken, maar een proza bestand tegen het
nerveuse tempo van dezen tijd wordt niet ineens verwezenlijkt. Temeer
waardeering verdient het ,waar zij — herhaaldelijk — in hun streven slaagden.
ANTHON1E

DONKER.

Man, Vrou, Dood.
Man: Die lente bloesem oor die sagte land,
kyk hierdie blomme tros op tros, die wit
olyfgroen nou bedek teen skurwe stamme.
Oor klamfris gras daar sprei 'n blink fontein
sy reënboogsid'rings sirkelend omhoog,
en in die teerblou lug skuim wolke sku
die purper van die berge oor en blink
die vreug uit sonnebekers ingeskink.
O Lewe, meer as alles min ek jou,
jy wat hier ewig skep, wat weer vergruis
en tog weer heel; jy wat die drang in ons
laat gloei om iets te kan behou van alles
wat in jou duisende vorme leef, verkwyn.
Kom laat ons oor die groenheid dwaal, daar bly
vir elke hart net skoonheid oor om wild
te drink — want O wie kan die sonnevreug
vernietig van my droom-vermooide jeug?

Vrou: En tog ek huiwer; kyk hoe sag die son
deur dungetakte bome aars'lend sink,
hoedat hul donker-swart die kim belyn
en netnou sal gaan wegvloei in die rou.
Meer as die Lewe, meer as alles min
ek jou, O Man, maar donker in my hart
staan stoete voorgevoelens en 'n vrees
beskadu my om hier alleen te wees.
Maar nee! Laat ons in hierdie oomblik drink
diep uit die bron van liefde; blomme lok
en in die koelte droom die stroom se lied,
die aarde skep en lag die hemel teen!
En tog! Iets wink ons na die kimlig heen.

Man: Die vrees is ydel. Ken jy hierdie lied?
O die blou van die see, O die groen van die land,
O die hemel se reinheid daar bo!
Wie kan dan geliefde — O gee my jou hand —
aan die Dood, aan die donkerte glo?
O die skoonheid van nagte, van die dageraad,
van jou siel, van jou liggaam, die hou
ek vir ewig, en selfs die dood se gelaat
skei my nimmer van jou!
Vrou: O!
Man: Waarom dié vrees?
Vrou: Kyk na die Weste waar die donker kim
rys uit die see, kyk, daardie donker boot
en kyk, wie nader! Hy is donker-groot!
O nimmer sal ons skei! O Aarde, hou
hom tog vir ewig hier by my en jou!
Man: Ek sien dan niks.

Waarom dié vrees?

Dood: Ek is die veel-gehate; immer wink
ek aan die verre kim en tog wie kyk
ooit na die skadu van my donker boot?
Waar luid die laggies huppel en wellus
die bloed bekoor, daar huiwer steeds my boot
se skaduwee.
Ek is die kind van donker Aarde, ek bly
steeds naby jul en almal vlug vir my.
My stem is in die wind, my voetstap in
die see se sand, my lewe sing die golwe,
my wese ween in die musiek, ek is
die skadu van die nag se duisternis.
Ek bewe in die sterre, mense sug:
hoe gou het tog die skoonheid heengevlug!
Waar sag die maanskyn in die kuile slaap,
waar net gefluister word, waar angste huis,
daar hoor hul bang-Ontsteld my bootgeruis.
Die aarde skep, ek is die kind wat erwe;

ek is die pelgrim wat vir ewig swerwe
langs wind-bewoonde heuwels, langs die vlei
waar mym'rend donker stoete wag vir my.
Oor lang wit paaie lê my donker spoor,
in seegeruis sal jy my roepstem hoor.
Kom, Man!
Vrou: O Dood! O Dood!
Hier is 'n grysaard in ons dorp wat wag
op jou; neem hom, maar laat my man hier bly.
O harde Dood! Neem my dan tog maar mee!
O!
Daar gaan die boot, 'n donker see lê voor,
O Aarde, Dood, wie sal my smart dan hoor? . . .
Man: Ek word hier wakker waar die strande wyd
langs eindelose duineheuwels lê.
Hoe het die aardse skoonheid so vernewel?
Waar is die land van liefde, hemelblou?
O donker roeier met jou donker boot,
is dit die wye stilte van die Dood?
Ek hoor haar stem nog verweg wenend sing,
was alles dan maar net herinnering?
C. M. VAN DEN HEEVER.

ueneime van n

D

Ceyl onse Kissie.

EMMIT!"
Eindelik na 'n derde poging draai die sleutel in die slot, en Rita
staan binne in die voorportaaltjie van die kamerwoning waarin sy
en haar enigste suster gedurende die afgelope vier jaar saam huis gehou het.
Somaar by die intree gewaar sy dadelik daardie gevreesde atmosfeer van
kille verlatenheid. Was dit omdat sy hierdie gevoel van eensaamheid te wagte
gewees het, dat dit haar nou so oorweldigend beetpak? Sy het dit mos geweet . . . . vooraf gevrees. En hoe kon dit dan anders gewees het? Hoe kan
twee susters — nee meer, want sy was mos maar altyd meer 'n moeder as 'n
suster vir Annamarie — soveel jare saam leef en dan skielik geskei word sonder dat die agtergeblewene eensaam en hartseer moet voel? Wel, dis die beste
om maar dadelik te gaan slaap en sodoende haar eensaamheid en verlange
so gou moontlik in die slaap te smoor; en as liggaamlike moegheid die slaap
kan meebring, sal sy seker nie lank sukkel om dié vergetelheid te bereik nie.
In haar slaapkamertjie gekom, staan Rita enige oomblikke voor haar
spieël om die nuwè toilet wat sy spesiaal vir Annamarie se troue gekry het,
weer vir die hoeveelste maal te bewonder. Ja, Elizabeth was reg, hierdie
appelgroen rok en bVeë-randhoed pas haar uitstekend goed —• laat haar somaar
'n tien jaar jonger lyk; Sy glimlag haar ewebeeld in die spieël effens skamper
toe. H—m—m, tien jaar jonger! Dit sou sy graag wou glo. As 'n vroumens al vyf-en-dertig jaar oud is, dan glo sy alte graag dat sy nog op 'n
vyf-en-twintigjarige nooientjie lyk, al sê die spieël vir haar dat daardie komplimentjies van haar vriende somaar maar heuning om die mond gesmeer is —
diplomatiese mooi woordjies om 'n feestelike geleentheid des te meer gesellig
en vrolik te maak. Of was dié vleiery maar net bedoel om haar te troos oor
die verlies van haar enigste sustertjie, of ., . . of . . . as troos by die bittere
gedagte dat sy, Rita, nou vergoed op die bakoond sit, terwyl haar jonger
suster al die heerlikhede en voorregte van 'n gelukkige huwelik gaan aanvaar?
Aag wat! wat traak dit haar of ander haar bejammer oor haar oujongnooienskap — of hul glo dat sy jaloers is oor haar suster se huweliksgeluk. So
lank soos sy en Annamarie net weet dat geen die minste greintjie jaloesie ooit
hul soete kameraadskap kan bewolk nie. Ja, al was daar nooit enige uiterlike vertoning van liefde tussen hulle twee nie, nogtans was albei bewus van
die hegte band van innige liefde en volkome vertroue wat daar tussen hulle
bestaan het. Sedert die dag, al byna sestien jaar gelede, toe haar moeder
op haar sterfbed vir klein Annamarie aan die sorg van Rita toevertrou het,

het die liefde tussen die twee susters steeds aangewas. En nou .. . . nou staan
Rita stoksielalleen in die lewe, want Michael het mos vir Annamarie van haar
kom wegneem . . . . daar ver weg na Pretoria toe.
Nee! . . . . nee! . . . .
nee! Sy is vasbeslote om haar nie vanaand aan sulke martelende herinneringe
oor te gee nie; veel verstandiger om haar gedagtes besig te hou met die gebeurtenisse van vanmiddag — die hele trouery van voor af te deurleef. Ja,
alles het regtigwaar baie goed afgeloop.
En so, al mymerend oor die gebeurde van die afgelope vyf of ses uur,
begin Rita haar te ontklee. Met haar kamerkleed oor haar naghemp aan,
stap sy na die popkombuisie om vir haar 'n koppie tee te maak. Nou besef sy
eers dat die nare holte hier in haar binneste miskien gedeeltelik aan honger toe
te skryf is. Alhoewel die Botha's by wie sy die aandete gaan nuttig het, vir
haar 'n heerlike maal voorgesit het, kon sy slegs daaraan peusel, daar sy nog
te opgewonde was om 'n ordentlike maaltyd te kan eet. Nou val dit haar
eers by dat sy die hele liewe dag lank nie eenmaal rustig geëet het nie. Met
ontbyt en middagete was sy en Annamarie albei te opgewonde en te besig om
hul aan kos te steur. Selfs by die resepsie in die koffiehuis kon sy nouliks
eet. Ja nee, waarlik waar, een stukkie bruidskoek en 'n kelkie wyn was al'
wat sy vanmiddag oor haar lippe gehad het.
Onderwyl die water in die elektriese ketel aan die kook is, stap Rita
rond — somaar uit pure gewoonte — om te kyk of al die vensters op knip is.
In Annamarie se slaapkamer staan sy 'n oomblik stil, met haar hand op die
knop van die deur. 'n Vlaag van hewige verlange bedreig haar en bring 'n
swelling in haar keel. Haar blik beland op Annamarie se afgeslete en verbleikte vaalblou pantoffels, en die welbekende reuk van Annamarie se poeier
bring die aanwesigheid van die pasvertrokke bruidjie nog pynlik skerp tot Rita
terug. Skielik gewaar sy daar op die spieëltafel — nou so aaklig leeg en
kaal — 'n brief aan haarself geadresseer in Annamarie se handskrif.
Net
'n sweem van 'n glimlag bewe om een mondhoekie onderwyl Rita met die
brief na haar eie kamer terugstap. Sittende op haar bed, skeur sy die brief
langsaam oop en begin lees, met onmiskenbare aandoening op haar moeë
gelaatstrekke geteken:
„Allerliefste Sus,—Nou kan ek vir jou al die dinge sê wat ek nie
gistraand of vanmore kon uitkry nie—al die duisend dankies wat ek so graag
wou gesê het, maar wat hul nie in woorde wou laat uitdruk nie. Rita, ek kan
nooit vir jou genoeg dankie sê vir alles wat ek aan jou verskuldig is nie. Selfs
Michael kan nie eens begryp wat jy alles vir my gewees het en gedoen het nie,
alhoewel hy met my saamstem dat daar nie nog so 'n dierbare Ousus soos jy
in die hele wereld is nie. Ek weet goed genoeg, Rita, dat jy nie van hierdie
soort sentimentele uitbarstings hou nie, en miskien is dit daarom dat ek nooit
my ware gevoelens aan jou kon openbaar nie. Ons is nou eenmaal anders.

g e s k a p e , Sus. Ek sal seker m a a r altyd die emosionele gevoelsmens bly, terwyl
jy prakties aangelê is. M a a r met al jou gesonde verstand en s t r e n g beteuelde
selfbeheersing klop d a a r darem soveel w a r m e menseliefde, simpatie en onselfsugtige b e d a g s a a m h e i d in jou siel, dat ek jou altyd vurig bewonder het, van
my kindsjare af, Rita. As ek maar min uiting gegee het aan dié b e w o n d e r i n g
en liefde, dan w a s dit maar net uit vrees dat jy my as belaglik emosioneel
sou beskou het. M a a r v a n a a n d , my laaste aand s a a m met jou in ons eie huisie,
voel ek o n k e e r b a a r d a a r t o e g e d w o n g e om uiting te gee aan die bruisende g e voelens w a t my beetpak by die g e d a g t e aan more se skeiding, en die geweldige
verandering w a t more in my lewe plaasvind. Dis alles so . . . . so vreemd
en geweldig. Ek wonder soms of ander meisies op die vooraand van hul troue
ook sulke g e m e n g d e gevoelens van hartseer en b l y d s k a p belewe. M a a r , liewe
Sussie, ek wil jou nie nou lastig val met my onstuimige g e w a a r w o r d i n g e nie.
Ek wil jou van g a n s e r harte b e d a n k vir alles — die onbeskryflik vele — w a t jy
altyd vir my gedoen het. Ek sal nooit jou liefde en goedheid kan vergeet nie,
Rita. Soos ek hier sit, dink ek nou aan al die h o n d e r d e maniere w a a r o p jy
my bederf het — ja, bederf het tot in die grond. Hoe jy in die w i n t e r a a n d e ,
a s ek en Michael êrens heen g a a n , my w a r m w a t e r s a k in my bed gesit het, h o e veel h o n d e r d e male jy my kouse gestop het onderwyl ek rondgejakker het, hoe jy
S o n d a e vir my ontbyt in die bed a a n g e d r a het, hoe jy my in die afgelope p a a r
m a a n d e gehelp het om my bruidsuitrusting a g t e r m e k a a r te kry. Ag, d a a r is
te veel van hierdie soort voorbeelde van jou onselfsugtige liefde vir 'n o n w a a r d i g e sustertjie. M a a r Ritalief, as d a n k b a r e liefde enige vergoeding kan
wees vir sulke wonderlike onselfsugtigheid en inoederlike besorgdheid, dan
skenk ek jou al die vergoeding w a a r t o e my hart in s t a a t is. En n o g m a a l s
verseker ek jou, Sussie, dat, solank ek en Michael 'n dak oor ons koppe het,
d a a r altyd 'n w a r m e welkoms vir jou in ons huis sal wees. As jy een d a g
nie meer wil of kan werk nie, dan kom woon jy by ons in Pretoria, nè, Rita?
Dis 'n plegtige belofte, hoor. Ag, Sus, jy kan nooit b e g r y p hoe gelukkig ek
voel by die g e d a g t e dat jy en Michael so goed met mekaar klaarkom nie. M a a r
dit kan ook nie a n d e r s nie, want julle twee is dan die allerliefste en v e r d r a a g z a a m s t e twee mense in die wereld. Ek het al verskeie male vir Michael gesê,
as hy net vyf j a a r ouer gewees het, sou jy vir hom 'n veel beter vrou u i t g e m a a k
het as ek, w a n t jy besit al die d e u g d e van 'n ideale vrou en moeder. Vergeef
my, Rita, vir hierdie hartstogtelike uitbarsting v a n a a n d . M a a r ek kon nie in
w o o r d e uiting gee aan al my d a n k b a a r h e i d , liefde en hartseer op die v o o r a a n d
van ons skeiding nie, en tog kon ek ook nie s o m a a r s o w e g g a a n sonder om
vir jou te laat weet hoe diep ek die skeuring voel en hoe innig ek jou liefdevolle
besorgdheid en hulp op prys stel nie.
„ G o d seën jou,' Rita, en maak jou altyd gelukkig soos jy verdien te
wees.
Jou innig d a n k b a r e ,
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Annamarie."

Trane wat maar nie hul koers oor haar wange kan vind nie, swel groot
in haar niks meer siende oë, nou stip op die tapyt gerig. Enige oomblikke
sit sy so, dan staan sy dromerig traag op en begin die swart-en-wit kissie
op haar spieëltafel te ontsluit. Dis 'n kunstig vervaardigde kissie wat haar
vader as krygsgevangene meer as dertig jaar gelede in Ceylon van ystervarkpenne en ebbehout gemaak het. Dit was een van haar moeder se kostelikste
besittinge gewees en ten alle tye 'n bron van die grootste bewondering en nuuskierigheid vir die twee dogtertjies. Toe Rita na haar moeder se dood dié
kissie geërf het, het sy weer op haar beurt al haar heiligste besittinge daarin
gebêre.
Dis al minstens twee jaar sedert die Ceylonse kissie laas geopen is —
dus styg daaruit nou 'n sterk geur van naftaliene op. Die inhoud van die
kissie bestaan hoofsaaklik uit ou briewe waarvan sommige al geel verouder
het. Rita dra die kissie na haar bed en gaan sit daarnaas. Droomverlore
begin sy nou te snuffel onder die stukke van die lang verlede. 'n Medaljon
met die portrette van twee babetjies daarin, 'n vergeelde wolmussie, onhandig
gebrei met baie gate waar steke van die breinaald afgegly het — Rita se
eerste stukkie breiwerk, bedoel vir die boetietjie wat maar net drie weke gelewe het —, 'n dansprogram, 'n ouderwetse goue borsspeld met ,,Marguerite"
in skynpêreltjies vervaardig en nog 'n silwerborsspeld met twee harte langs
mekaar; op een hart staan die woord „Mizpah", met klimopblare omsoom, en
op die ander, in byna onleesbaar klein drukskrif, staan geskryf: „The Lord
watch between thee and me when we are absent from another". Verder is
daar 'n breë trouring waarvan die rande al skerp afgeslyt is, en 'n goue verloofring waarop twee hartjies pryk — elkeen met 'n diamant in die middel.
Binne in beide ringe is die name van Benjamin en Maria gegraveer.
Onder die menigte briewe soek Rita een uit wat in 'n verslete koevert
is. Die adres is in 'n breë manshandskrif, en die brief is al byna deurgeslyt in
al sy voue. Met oë bevang met soete heugnisdrome, lees Rita die kort briefie:
„Lieve Rita,—Ek wil eers in Engels skryf, maar nee, ek sal (of is dit
wil?) lievers Afrikaans skryf. Toe ek Engels skryf ek sê te veel so ek wil
maar Afrikaans skryf. Rita jy moet my vergeef toe ek lyk ondankbaar vir alles
dat jy het gedoen om my te help met my Afrikaans. Ek kannie verklaar alles
nie. Vir ons altwee dit is beter dat ek nie verklaar nie — nie alles sê nie wat
ek wil sê vir jou. Ek wil net nou vir jou sê baie, baie dankie-vir al jou goedheid en help. Ek kannie genoeg sê dankie dat jy my so baie het gehelp met
my Afrikaans. In my hart ek sal jou altyd hou as 'n soet herinnering, en ek
sal ewig wees baie dankbaar vir alles dat jy het vir my gedoen. Dis nie alleen

vir jou goeie Afrikaans lesse maar ook vir die geluk en sonskyn dat jy het
vir my gegee dat ek sal altyd vir jou so baie dankbaar wees, lieve Rita.
„Dit is swaar te vra om nie meer vir my te kom Afrikaans lesse gee.
Maar dis beter so. Ek dink jy sal verstaan.
„Altyd jou dankbaar vriend,
David Yeats."
Stappie vir stappie herwandel Rita nou in verbeelding die stowwerige
ou paadjies van 'n lang geslote droompaleis . . . . stappie vir stappie van die
voorportaal af tot agter uit. Duidelik herleef daardie eerste ontmoeting voor
haar gees. David Yeats se vrou het Rita genooi om by hulle dié middag te
kom tee drink, want Patsy, hul oudste kind, was in Rita se klas op skool. Die
Ierse Ieerlingetjie het so 'n vurige bewondering vir haar nuwe onderwyseres
gekoester, dat sy haar moeder beweeg het om die juffrou na hul huis uit te
nooi. Daar dit 'n Saterdagnamiddag was, het meneer Yeats met teetyd by
die dames in die tuin kom aansluit. En so het die ontmoeting dan geskied.
Die gesprek het oor Afrikaans geloop, en al gou het Rita beloof om meneer
Yeats een aand per week te kom help met sy wanhopige pogings om die
Afrikaanse taal meester te raak. Aangesien die losieshuis waar Rita geloseer
het, 'n lang ent van die Yeatse se huis gelee was, het meneer Yeats haar altyd
per motor gaan haal en na die les weer huistoe gebring.
Die gesprekke wat moes dien as mondelinge taaloefening, was in die
begin heeltemaal onpersoonlik — meestal oor gebeurtenisse aan die koerante
ontleen. Later het die konversasies oor Ierland en oor meneer Yeats se jongdae in Cork gegaan, en toe oor boeke en ingewikkelde lewensprobleme. En.
soos te verwagte, is die gesprekke nie juis altyd in Afrikaans gevoer nie, want
wanneer die onderwerp te moeilik en ingewikkeld begin raak, het die leerling
oorgeslaan in sy eie taal. Dan was die onderwyseres ook so diep geïnteresseerd
in die musikale Ierse uitspraak, die heldere denkbeelde en hoë idealisme van
haar buitengewoon breed ontwikkelde leerling, dat sy die eintlike doel van hul
samekoms skoon vergeet het. Hierdie Afrikaanse lesse, wat in meneer Yeats
se studeerkamer plaasgevind het, het dan ook mettertyd uitgerek tot twee of
twee en 'n half uur. As mevrou Yeats die aand tuis was, het hul saam met
haar na die les 'n koppie koffie in die eetkamer gaan nuttig voordat Rita huistoe gaan. Maar mevrou Yeats was meestal saans uit om êrens te gaan brug
speel. By dié geleenthede het meneer Yeats en Rita op pad na haar losieshuis in 'n restaurant gaan koffie drink.
Stadigaan het Rita begin besef dat mevrou Yeats maar bra min belang
in haar huis of haar gesin stel. Sy was 'n buitengewoon mooi vrou met besonder goeie smaak insake kleredrag. Die toegewendheid van haar ouers en
later weer van haar man het veel daartoe bygedra om die uithuisigheid en;

aangebore selfsug van hierdie plesierliefhebster steeds te Iaat toeneem. Dikwels het Rita gewonder of dit uit pure belangeloosheid of somaar om vredeswil was dat David Yeats sy vrou se pronksug en uithuisigheid so verdraagsaam gedoe het.
Mettertyd het daar ook 'n ander besef by Rita posgevat: en hoe dieper
dié waarheid tot haar bewussyn deurgedring het, des te meer het dit haar
gekwel. En tog was dié kwelling ook nie sonder soetheid nie. Soms het sy
haarself verwyt dat sy nie gou genoeg die loop van sake gekeer het nie. En
tog . . . . hoe kon sy daarvoor dat hulle twee, wat sulke ooreenstemmende belange, soveel eenderse ideale en so 'n diepe weersydse bewondering vir mekaar
gekoester het, eindelik tot weersydse liefde moes ontwaak? Dit was juis
omdat David Yeats se onwrikbare eergevoel belet het dat hy deur woord of
daad sy liefde aan haar sou openbaar, dat Rita hom des te meer bemin en
bewonder het. Had hy op een of ander manier getrag om uiting te gee aan
sy minnegloed, dan sou sy natuurlik teruggedeins het. Haar instinkmatige
gevoel van onveiligheid sou haar dan van hom laat wegbly het; maar dis juis
haar volkome vertrbue in David se selfbeheersing wat haar daartoe in staat
gestel het om voort te gaan met die weeklikse lesse selfs nadat die ontwaking
gekom het. So het soet-sure maande van marteling hul gedurig gekwel, en
tog het beide elke week vurig uitgesien na hierdie vrywillige selfpyniging.
Toe kom die dansparty. Dit was om haar broer se verloofskap te vier
dat mevrou Yeats die dansparty gegee het. Rita was ook genooi. Met sy kensketsende hoflikheid het David Yeats om die beurt met elkeen van die dames
gedans. Toe dit by Rita se beurt kom, was dit toevallig . . . . of miskien
was dit met opset . . . 'n wals wat gespeel word — nogal die Bloa Donou. Die
romantiese melodie van Strauss, die ritmiese beweging van twee goedgepaarde
dansgeselle wat die ouderwetse walspas uitnemend beoefen en die eerste omhelsing van twee bemindes in wie die liefdegloed alte lank gesmoor is, het alles
meegewerk om die moeilik-verkropte hartstogte tot so 'n hoogtepunt te Iaat'
styg, dat alle bewustheid van die werklikheid totaal in die niet versink het.
In daardie salige sewe of agt minute het hul oë mekaar net eenmaal ontmoet —
net vir 'n sekonde ontmoet — maar dit was ook genoeg. Toe David na die dans
'n wandeling deur die tuin voorstel, het sy nog 'n minuut geaarsel. Eindelik sê
sy nee dankie, sy wou liewers 'n koeldrank in die eetkamer gaan nuttig. Onderwyl hul deur die gang na die eetkamer stap, druk David haar arm waarderend
en fluister hees-stamelend: ,,Thank you, little lassie . . . You are wonderful,
Rita . . . . You have saved us nobly."
Dit was die enigste keer dat hy haar ooit op haar voornaam genoem
het, maar jare daarna het daardie langgerekte Ierse uitspraak van „Rita" nog

in haar ore weerklink, en honderde male het sy daardie drie sinnetjies in die
stilte van haar droomwereld oor en oor herhaal.
Twee dae later het sy hierdie briefie van David ontvang. Met die eerste
geleentheid het sy gesollisiteer na 'n betrekking in 'n ander stad. Maar selfs
die honderde myle wat daarna tussen hul gele het, kon nie die hartseer en
verlange gou stil nie. O nee, dit het baie jare gekos om . . . nee, nie te vergeet
nie, want daar is herinnerings waarvan die wortels so diep in die weefsel van
die bewustheid vasgegroei is, dat hulle ewig onuitroeibaar bly . . . om normale
sielevrede te herwin.
Vyf jaar later is Rita verloof geraak aan Koos Joubert. Maar die
hoë etiese maatstaf wat David haar gestel het en waarna sy nou onwille
keurig alle mans meet, was te hoog vir Koos. Dié jong prokureur kon nie
voldoen aan haar eise soos David Yeats daaraan voldoen het nie. En die
uitslag van hul verloofskap was net dat daar 'n pak minnebriewe, met 'n groen
lintjie vasgebind, by die ander kostelike besittinge in die Ceylonse kissie beland
het.
Rita begin dromerig die groen lintjie om die minnebriewe los te maak.
Skielik dring 'n sissende geluid hom aan haar aandag op. Pylsnel skiet sy
orent, gooi die pak briewe op die bed neer en vlieg die kamer uit. In die popkombuisie begroet 'n rookwolk haar. Nadat sy die elektriese verbinding van
die ketel ontskakel het, bekyk sy die uitgebrande ketel en die geskroeide
tafellaken berouvol.
„Demmitü . . . Nou toe nou, Rita Conradie! Dit het jy nou van al
jou sentimentele dromery," prewel sy ergerlik onderwyl sy die tafel begin
ontruim.
LULU BREWIS.
Kaapstad,
September 1932.

Louis Trichardt se Trek oor die Drakensberg.
GUIS Trichardt se Dagboek van die voorste Voortrek is sonder
dié groot epos van ons geskiedenis, en Louis Trichardt's Trek
' the ürakensberg, 'n verhandeling daaroor, van wyle mnr. Claude
bekende insektekundige, is van 'n groot deel van dié trek 'n welkome,
tieke en nuttige geografies-topografiese verklaring.
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Die boek is die dertiende uitgaaf van die „Van Riebeeck Society", maar
die eerste oor die geskiedenis van die Voortrek.
„Doel van die Vereniging", sê hulle konstitusie, „is die openbaarmaking van seldsame en waardevolle boeke, pamflette en dokumente wat handel oor die geskiedenis van Suid-Afrika". Fuller se werk is geen van alle.
Dit is naamlik 'n verhandeling — soos ek bereids gesê het: 'n geografies-topografiese verklaring van 'n gedeelte van dié trek, 'n waardevolle werk in sy
soort, maar nie 'n historiese dokument nie. Die „Van Riebeeck Society" gaan
trouens op sy eie eienaardige manier te werk sonder om rekening
te hou met die algemene reels insake die openbaarmaking van historiese
dokumente. Dit beneem sy publikasies in sommige gevalle alle waarde. Welke
geskiedkundige wil 'n Engelse vertaling van Lichtenstein se reise raadpleeg,
waarvan twee reusebundels uitgegee is? Wie wat 'n ernstige ondersoek van
die geskiedenis beoog, sal daaraan dink om dié Vereniging se Engelse vertalings van Bergh en Schryver hul reisjoernale te lees? Of hulle Engelse
vertaling van Hendrik Witbooi se Hollandse Dagboek? Of hulle Engelse
weergawe van Mentzel se Nederlandse werk?
Publikasie van vertaalde bronnemateriaal is m. i. 'n totaal verkeerde
opvatting van dié Vereniging se taak. Dit is grotendeels verkwiste energie,
net soos Leibbrandt se belaglike vertaling van Van Riebeeck se Joemaal.
Dié Vereniging behandel Hollands trouens as vreemde taal. Die uitgewers verwaarloos tewens met verbasende reëlmatigheid die eerste algemene
reëls, wat elders gewoonlik in ag geneem word, by die vermenigvuldiging van
oorspronklike historiese materiaal. Die Leidsche Historiese Genootschap eis,
b.v., die mees noukeurige opsporing en verklaring van die oorsprong en geskiedenis van so'n dokument, verklarende aantekeninge en 'n bladwyser vir
plaas- sowel as persoonsname, terwyl vertaling eenvoudig belaglik geag word.
Cory se uitgaaf van Owen se Dagboek, Mossop se vertalings van Bergh en

Schryver, en Botha se Wreck of the Grosvenor, sowel as die meeste ander
uitgawes van hierdie Vereniging besit nie eens 'n bladwyser nie!
Fuller se werk staan op sigself. Dit is 'n oorspronklike bydrae tot, of
aanvulling van, ons kennis oor die Trichardt-trek; en as hierdie simpatieke
en bekwame Australiër geleef had om sy werk self te voltooi, sou dit seer
seker een van die mooiste werke van die „Van Riebeeck Society" geword het.
Fuller was entomoloog in diens van die Unie tot 1927, en is die jaar
daarop digby Louren§o-Marques verongeluk. Toe hy sy werk oor die tsetse
in Transvaal in voorbereiding had, en later ook, nadat hy op pensioen afgetree het en die teenswoordige werk sou begin, was hy dikwels met my in aanraking. Met sy wandeling op die wa-spoor van Louis Trichardt, het hy uitvoering gegee aan wat ek myself beloof had, maar nooit kon regkry nie, en
by hom aanbeveel het nadat hy uit die Diens getree was. My eie aanduiding
van Trichardt se bewegings was noodwendiglik maar 'n benadering; en die
enigste manier om groter sekerheid daaroor te erlang was om op sy spoor te
loop, en Trichardt se fonetiese weergawe van die naturelle-name en sy aanduiding van die topografie te vergelyk met die bestaande name en die voorkome van die veld. Ek het Fuller voorsien van 'n chronologiese lys van die
name van plase en Kafferstamme, soos dit in die Dagboek voorkom, en hom
aangeraai om sy ondersoek van die Olifantsrivier en Drakensberg te onderneem in dieselfde jaargety as Trichardt daarlangs gegaan het. In die Lydenburgse woon vandag nog verskeie mense, o.a. mnr. Steve Coetzee, en die sendelingseun, mnr. Bauling, aan wie teen die oostelike hange van die Berg
„moete" bekend is van Trichardt se sukkel-trek daaraf. Ten minste een van
die sigbare tekens van die Trek skyn Fuller mis te geloop het, naamlik 'n
sloot of enkele slote wat die Trekkers teen een van die skuintes gegraaf het
vir die boonste wawiele teneinde die voertuig min of meer horisontaal te hou.
My is gesê dat hierdie littekens van die moeilike beweging 'n jaar of tien gelede
nog duidelik sigbaar was. Deur erosie was wat in 1837 net voortjies was,
uitgekalf tot slote.
Fuller se grootste moeilikheid was dat hy geen Hollands kon lees nie.
Daardeur het hy, sonder om dit te weet, in verskeie verkeerde gevolgtrekkings verval, veral wat Trichardt se beskrywing en my aantekeninge by die
teks betref.
So heg hy, b.v., 'n besondere betekenis aan 'n hiaat van vier dae op
bl. 339 van my uitgaaf, wat hy verklaar deur te dink dat Trichardt gedurende
dié tyd siek was aan die koors. As hy die origineel ondersoek had, sou hy
gesien het hoe daar om een of ander rede 'n bladsy uit die boek verwyder
is — wat nie die minste bevreemding behoef te veroorsaak as mens vertroud is
-met die geskiedenis van die dokument se omswerwing nie.

Ook spreek hy die mening uit dat Potgieter en Trichardt in 1836 in
dieselfde rigting uitgegaan het om Van Rensburg te soek, terwyl die Duitse
lesing van Bronkhorst se verhaal — die enigste wat my bekend is — daaromtrent geen twyfel oorlaat nie. Trichardt het op dié tog ternouernood aan
dieselfde lot ontsnap as die ongelukkige Van Rensburgers, en wel in die nabyheid van die samevloeiing van die Motale- en Pafuri-riviere, terwyl Potgieter
halfpad naar Inhambane gery het, noord van die Limpopo.
As die Afrikaanse uitgewer van Fuller se merkwaardige en verdienstelike werk minder bevooroordeeld en minder onwetend was as die Australiër,
dan sou dit maklik gewees het om hierdie en verskeie ander vergissings te
verbeter.
Ek voel dankbaar jeens Fuller vir die onbevange manier waarop hy hom
aan ons geskiedenis teenoor gestel het en vir die toewyding en inspanning wat
hy as betreklike vreemdeling hom getroos het vir die opklaring van 'n besondei
aangrypende hoogtepunt in die weergalose tragiek van die Trichardt-trek. 'n
Afrikaner had 't noueliks beter of met meer liefde en mensekennis kon doen.
Ek hou my oortuig daarvan dat menigeen van ons, 'tsy uit naywer, gemis aan
verbeelding, inherente kleinlikheid, vitterige verkeerdheid, of wat ook, nie
in staat sou gewees het om 'n ondersoek soos dié van Fuller te volbring soos
hy dit gedaan het nie.
Waaraan sou dit eintlik skeel? 'n Engelse seun van Kenya wat hom
aan 'n aanverwante wetenskap, die argeologie, gegee het, dr. L. S. B. Leakey,
het binne enkele jare van toegewyde arbeid 'n figuur geword van internasionale
vermaardheid, 'n Engelse vrou, mej. Caton Thompson, word na 'n paar weke
van graafarbeid aangesien as vernaamste orakel oor die geheimenisse van die
Zimbabwe, 'n Duitse geleerde, prof. Frobenius, kom ons die raaisels van ons
land se pre-historiese kuiture verklaar, 'n Hollander, dr. Bleek, is ons vernaamste autoriteit oor 'n vergane inboorlingtaai.
Is 't gebrek aan verbeeldingskrag? Is 't gevolg van die puur materialistiese, wat ons heeldag in die openbare lewe ingepomp word? Maar hoe
dan? 'n Ander Duitser is die ontdekker van die Hoof riff se verlenging, 'n
Israëliet word verslyt vir Transvaal se „mieliekoning"? Waar skeel dit aan?
Enfin, ons het 't oor die dankbare epiese grootheid van Louis Trichardt
se Dagboek-verhaal. En ons oorsien vir 'n oomblik hierdie voorste Voortrek
soos die dasarend van die Drakensberge en die vlakte hulle gevolg het:
Die Trichardt-gesin het honderd jaar gelede in Kafferland, op die Kaapkoloniese oostelike grens, geboer toe Retief, Maritz e. a. die Groot Trek
begin organiseer het. Hulle sou ook trek, maar kon nie op die ander wag
nie; en, na 'n afspraak met Potgieter in die suidelike deel van die teenswoordige Vrystaat, om mekaar êrens in die Noorde weer te tref, trek die

T r i c h a r d t s , deur die Van R e n s b u r g e r s versterk, ongehinderd deur die o n g e repte wildheid van die Vrystaat, tot aan Vaalrivier. T o e lê een van Mziligazi
se krygskrale regs voor hulle, bo aan Vaalrivier, by Bloukop, en 'n ander
vooruit, w a a r Pretoria nou staan. Hulle het b y m e k a a r gehou en tussen die
twee deurgeglip, op die hoogte van Middelburg, ongeveer, langs Elandsrivier
af, en n a d e r h a n d meer n a a r die weste toe weggeslinger, by P i e t e r s b u r g
verby, tot onder S o u t p a n s b e r g , w a t sy naam waarskynlik van T r i c h a r d t ontv a n g het.
Die Van R e n s b u r g e r s w a s mense w a t hulle meer b e p a a l d op die ivoorj a g toegelê het; d a a r o m w a s hulle ook meestentyds vooruit om die olifante die
eerste by te kom. En toe die T r i c h a r d t s in die somer van 1835 by die Soutpan uitkom, staan d a a r 'n klompie van Van Rensburg se beeste w a t deur
die tsetse gesteek w a s ; m a a r die trek w a s hulle ver vooruit. Van die Soutpan
het die T r i c h a r d t s o o s w a a r t s opgetrek, langs S o u t p a n s b e r g , tot in die o n middellike o m g e w i n g van die teenswoordige Louis-Trichardt. D a a r het P o t gieter die volgende j a a r met 'n patrollie by hulle gekom, en hulle is in verskillende rigtings n o o r d w a a r t s om die Van R e n s b u r g e r s te probeer opspoor. Dié
ongelukkige mense w a s toe al egter deur Zulu-kaffers om die lewe gebring,
w a t T r i c h a r d t vasgestel het deur die a a n s k o u i n g van 'n stukkie spieëlglas en
a n d e r voorwerpe, in besit van die naturelle.
Potgieter het noord van die Limpopo o m g e d r a a i , en T r i c h a r d t het h o m self en sy mense deur 'n lis gered van dieselfde lot as die Van R e n s b u r g e r s
oorgekom het. In T r i c h a r d t se laer onder S o u t p a n s b e r g het hy Potgieter
weer aangetref, w a t toe na sy t e r u g k o m s ook weer terug is n a a r die Vaalrivier, om sy laers aan te bring. D a a r het hy afgekom op die eerste moorde
van die Matabeles onder sy mense. Hy het hom vervolgens te Vegkop met
sukses teen hulle verdedig, m a a r met verlies van al hulle vee en trekdiere,
s o d a t hy geen voet kon versit nie en deur M a r o k o teruggehelp moes w o r d .
D a a r o p het gevolg die twee strafekspedisies teen Msiligazi in Marico, tot laat
in 1837, terwyl T r i c h a r d t n o g altoos onder S o u t p a n s b e r g vir hom g e w a g het.
Deur die Buyse — b a s t e r d k i n d e r s van die bekende vlugteling, Coenraad
de B u y s — het T r i c h a r d t inmiddels verbinding gesoek en verkry met die P o r tugese in D e l a g o a b a a i . Hulle het hom twee M a g w a m b a - s o l d a t e toegestuur
as g i d s e ; en teen die uitgaan van Augustus 1837 besluit hy om „ n a a r de
F o r t " te trek, aan die see, terwyl hulle alleen d a a r in die onbekende noorde
w a s , en hulle tydings van die agterste mense van die mees o n b e s t e m d e a a r d .
Hulle het s u i d w a a r t s teruggetrek tot op die hoogte ongeveer van die
teenswoordige Pietersburg, toe in oostelike rigting, en langs die Olifantsrivier
af wat hulle tot dertienkeer met w a e n s en vee moes deurtrek om 'n b e g a a n b a r e pad te kry tot onder die D r a k e n s b e r g e .

Die trek bestaan uit nege waens, en nege weerbare manne, en Trichardt
se vee uit oor die 3,000 mofskape en by die 450 beeste, behalwe nog die vee
van die ander, met 'n aantal ryperde en naturellebediendes. Onder die berg
trek hulle weer in die tsetse in en kan na verskeie verkennings geen oorweg oor
die berge vind nie. Uiteindelik ontdek die vroue van die trek 'n min of meer
begaanbare koers. Hulle maak die lelikste plekke reg, en dit neem hulle twee
maande en agtien dae, van 8 November 1837 tot 25 Januarie 1838, van die
een kant van die Drakensberg tot aan die ander.
Dit is maande gewees van ongehoorde inspanning en ontbering, van
skreiende mensewee en lyding. Om die berg aan die oostekant weer af te kom,
moes hulle die waens se agterstelle afneem en dit op bome laat sleep; hulle
moes slote maak vir die boonste wiele teen die ergste skuintes, en op een plek
die waens uitmekaar haal en stuksgewyse van die kranse neerlaat.
Onder die berg strek die Laeveld sig voor hulle uit soos 'n landkaart —
die Laeveld wat enige jare tevore van sy naturellebewoners ontdaan was deur
die groot, teruggolwende Zulu-leiers, Soshangane, Songendaba, Xnaba en
ander.
Hulle trek die Olifantsrivier 'n veertiende keer deur en stuur hul "koers
deur die teenswoordige Wildtuin, oor die Lebombo tot in Lourengo-Marques,
waar hulle 13 April 1838 aankom.
Snel loop hiervandaan die tragedie van die trek naar sy end toe. 'n
Paar dae na hulle aankoms, toe in Natal Retief twee maande vermoor was
en die Vlugkommando net in die verslae laers terugkeer, sterf die ou skool
meester van die trek, Daniel Pfeffer, eerste slagoffer van die koors. En so
val die een na die ander weg, totdat daar van die ses-en-veertig blankes waar
uit die trek bestaan het, nog maar ses-en-twintig kinders en vroumense oor was,
wat uit Natal deur die Voortrekkers soheentoe afgehaal werd.
Met 'n van verdriet deurtrilde kreet, slaan Trichardt sy Dagboek dig
toe sy vrou hom ontval, om dit nooit weer oop te maak nie. Vir wat na dié
tyd gebeur het, is mens derhalwe op ander gegewens aangewys.
Kort na sy aankoms in die Baai het Louis Trichardt sy oudste seun,
Karei, met 'n Portugese handelsvaartuig langs die Ooskus opgestuur, om te
gaan soek naar 'n bewoonbare land vir hulle. Karei het op verskeie plekke
langs die Ooskus aan wal gestap en die binneland ingetrek, tot aan die
Zimbabwe en die Zambesi-waterval, wat hy 'n vyftien jaar voor Livingstone
bereik het, en is noordwaarts langs die kus op, tot in Jibuti, op die kus van
Abesinnië.
In April 1840 keer hy in Lourengo-Marques terug, om te ween op
die grafte van sy vader en moeder, vrou en kinders en vrinde.

Die Portugese vind hy opgeskrik deur 'n gerug dat die Zulus weer aan
kome is, net soos ses jaar tevore, toe hulle die fortbesetting genoodsaak had
om skuiling te neem op een van die eilande. Pretorius had naamlik in Januarie
1840 sy derde kommando teen die Zulus in Natal onderneem, en Dingane was
in April voortvlugtig, naby die Portugese grense.
Karel Trichardt is te voet uit LourenQO-Marques, langs die kus af, om
hom weer met sy eie mense in Natal te verenig; en is onderweg getuie gewees
van die dood van Dingane, onder die Swazi-asgaai van Sobpuza. Aan die
Umlaas, suid van Durban, vervoeg hy hom na ses jaar by sy vriende en oorgeblewe familie. Hy is later weer getroud en het in 1842 opgetree as Boerekanonier teen die Engelse wat hulle teen Patatehoogte, of, soos hulle nou sê,
die Berea by Durban, vasgekeer het. En toe die Engelse Natal afneem, het
hy tesame met die meeste ander weggetrek naar Transvaal.
Uit Ohrigstad het hy 'n pad gemaak deur die Laeveld, naar LourengoMarques, om bevorderlik te wee's aan die handel; en het van die Portugese verkry dat die grens vasgestel werd as die Lebómbo, in plaas van die Drakensberg, soos hulle begeer het. Die oostelike deel van die pad wat hy aangelê het,
loop 'deur die teenswoordige Nasionale Wildtuin en het onlangs van die Wildtuinraad die naam ontvang van „Trichardtspad", in plaas van „Jock of the
Bushveld Road", soos 't was.
Siedaar in voëlvlug die geskiedenis van die Trichardt-trek.
Fuller het in die werk onder bespreking vasgestel waar die trek in
November-Januarie 1837—38 oor Drakensberg gegaan het, en hoe hulle verder, aan die oostekant, deur die Laeveld getrek het tot in Lourengo-Marques.
Hy het dit met groot noukeurigheid en toewyding gedaan; maar, aangesien daar, soos te begrype is, geen spoor nagelaat werd nie, was hy aangewys slegs op die naturellename van riviere en berge, soos Trichardt dit weergee, en van dié se beskrywing van die topografie, wat baie skraal is. Geen
wonder, dus, dat daar menige vergissing in voorkom wat mense met 'n noukeuriger terreinkennis maklik kan aanwys. Dit is die geval in die nabyheid
van die Sandrivier, deur die Wildtuin. Miskien sal een en ander later in alle
besonderhede aangedui word.
'n Interessante ontdekking van Fuller is gewees die bestaan van 'n fonteintjie, bo-op Drakensberg, wat vandag nog aan die naturelle bekend is as
„Lebese" (Lewies: Louis).
Die boek is voorsien van verskillende kaarte wat die land in voëlvlug
laat sien, en van 'n indrukwekkende skets in kleure, van die oostelike hange
van die Drakensberg, waar die trek af is. Buitendien bevat die werk enkele
interessante portrette.

Geskiedenis, . . . nou ja, geskiedenis is dikwels 'n saaie lektuur soos
dit soms geskryf word. Dit haal lank nie by die prikkel-literatuur wat teenswoordig so algemeen is nie. Mens moet 'n smaak daarvoor hê, net soos sommige mense het vir biltong in plaas van hasepeper of ganslewer. Maar as
mens geroer kan word deur die verhaal van bowemenslike inspanning, van
weergalose lyding en ontbering, en die gevare van wilde diere en ewe wilde
natuurmense, as mens die siel besit om die noueliks begryplike lyding van
duisende redelose diere te voel wat onder die hoede van ewe hulpelose mense
in die hartjie van die somer deur die ongerepte Laeveld trek, waar die son
genadeloos neerbrand en plasreëns die wereld week en onbegaanbaar maak —
as mens oog en oor het vir die mees intense menseleed en dierewee, dan is
dit te vinde in die Dagboek van Louis Trichardt, 'n menslike dokument soos
ons geen tweede besit nie.
En Claude Fuller, die Australiër, het veel gedaan om ons begrip daarvan
te verhoog en te verdiep.
Fuller is in 1927 in diens getree van die Regering van Mozambiek en
sou, volgens aanwysinge wat ek kon verstrek het, ook 'n ondersoek instel
naar die begraafplek van die twintig lede van Trichardt se trek wat in LourengoMarques oorlede is, insluitende dié van die koene leier self, Louis Trichardt.
Ek het na Fuller se dood my eie ondersoek voltooi en vasgestel hoe daardie
twintig witmense van die voorste Voortrek begrawe lê iets oos van die bestaande
Goanese begraafplek, wat aan iederen aangewys word, gedeeltelik onder bewoonde huise en gedeeltelik onder die trem en straat, die „Avenida de Cinq
Outubro".
GUSTAV S. PRELLER.

Bekering.
( H o r a t i u s Carm. I. 34.)

My diens van gode, k a r i g - m i n ;
Onwyse wysheid w a s my leer;
N o u dryf die Nood die dwaler in,
En oor die weë van weleer

Kom t'rug die eens verlore seun.
Want Juppiter, w a t ons verblind
Met vuur en deur die wolke dreun,
Het nou 'n d o n d e r - p a d gevind

D w a r s oor die helder hemel rein;
En Aarde stom, en swerwer-stroom
En al die Skimme in hul pyn
En seeë w a t die W e s t e soom,

Skrik van die skok.

W a n t m a g het Hy

Om magtiges o m l a a g te b r i n g ;
Skril fladderend vlieg die Lot verby:
Een w o r d verhef, sy maat verdring.

7. /. HAARHOFF.

Die Russiese Wêreldbeskouing.
OG altyd wek die ou Rusland met sy kerke en sy torings, sy koepels
en sy kruise — die Rusland soos ons hom geken het voor die koms
^ van die hemelstormende, materialistiese Bolsjevisme — by ons die
hemelstormende, materialistiese Bolsjevisme — by ons die hoogste belangstelling op. Vir hom egter wat opgegroei is in die skool van Westerse begrippe
en denkbeelde, is dit geensins 'n gemaklike taak om hierdie Rusland in sy ware
wese te leer ken en te verstaan nie. Die Westerling sien maar alte dikwels net
die uiterlike omhulsel van die Russiese siel, terwyl die diepste dieptes daarvan
vir hom 'n geheimenis of slegs 'n skadubeeld bly. Dit weet die Russe ook. In
'n boekie oor Die Tsaar en die Revolusie, deur 'n drietal Russiese skrywers,
lees ons: „Europa ken slegs die liggaam, nie die siel van die Russiese Revolusie nie. Hierdie siel, die siel van dfe Russiese volk, bly vir u 'n ewige raaisel.
Ons lyk slegs op u soos die regter- op die linkerhand". En in 'n Proklamasie
van Jong Rusland word verklaar: „In ons lewe is beginsels opgesluit wat vir
die Europeane geheelenal onbekend is." Dis dan ook alleen met 'n veranderde
kyk dat die Westerling, wie se lewens- en kennisrigting van binne na buite
gaan, tot 'n begryp kan kom van die na binne gekeerde geestesgesteldheid van
die Oosterling.
1

Hierdie opstel wil dan ook nie aanspraak daarop maak om 'n volledige
behandeling van die onderwerp te wees nie: dit wil slegs 'n paar min of meer
samehangende hooftrekke van die Russiese wêreldbeskouing enigermate belig.
Teneinde 'n beeld van hierdie wêreldbeskouing te kry, wend ons ons
nie tot een of meer filosofiese stelsels nie. 'n Gesistematiseerde filosofie, soos
dié van die Weste, is in Rusland maar eers van betreklik jong datum. Dis nie
in filosofiese stelsels nie, maar veral in die letterkunde — die romans en verhale, die gedigte en opstelle van sy skrywers — dat die siel van die Rus
na uiting soek en hom op veelvormige wyse openbaar. Dis vir ons van belang om dit te weet, omdat die kennis van hierdie feit nie net ons metode
van ondersoek bepaal nie, maar ons reeds 'n belangrike karaktertrek van die
Rus openbaar. Vir die Rus bestaan daar naamlik nie soiets as 'n kennis
terwille van die kennis, 'n kuns terwille van die kuns nie. Die beoefening
van die skone en van die ware geskied nie terwille van die skone en van die
ware nie, maar om kanale te verskaf waarlangs 'n veelvoudige menslikheid
homself openbaar. Skrywe is hier geen spel nie, maar diepe ems, gespruit
uit 'n diepe siel wat na uiting soek en homself in hierdie uiting terugvind.

Die abstrakte denkproduk, die suiwer kunswerk met sy voorgeskrewe vorm
is vir hulle iets bloot skematies. Daaraan ontbreek die lewensgloed, die diepe,
volle waarheid, wat alleen in die volle lewe gevind kan word. In sy denke
en in sy skrywe soek die Rus dan ook nie na 'n belangelose betragte van
dinge nie, maar na 'n verklaring en oplossing van die lewensprobleme en 'n
sinduiding van die geheimenisse wat hom omring; die digter is nie net digter
nie, maar hy is filosoof, politikus en etikus tegelykertyd.
Volgens die Russiese opvatting bestaan daar dus 'n allernouste verband tussen kennis en lewe. Aan die een kant spruit alle kennis uit die lewe,
en aan die ander kant moet alle kennis die lewe dien. Ons noem hierdie
beskouingswyse anü-rasionaüsties, omdat dit gerig is teen alle denke wat geskei is van die lewe.
Die bron van alle kennis is hier nie die belangelose,
abstrakte, verstandelike beskoue nie, maar die konkrete ervaring, wat beteken
lewende gemeenskap met die syn, innerlike nalewe en meevoelende verstaan
daarvan. Egte kennis is daar om die lewe te dien. Die idee assulks, egter, is
magteloos (soos ook in die filosofie van Karl Marx), hy kry eers mag, word
eers diensbaar wanneer sy voedingsbron die volle, werklike lewe is. Hierdie
gedagtestroming kom herhaaldelik in die Russiese filosofie voor. Netchajef,
b.v., verwerp alle verstandelikheid, tensy dit op die onmiddellike praktyk gerig
is. Skoworoda, die Russiese Sokrates, maak die bewering dat denke en lewe
feitlik dieselfde is, en 'n ander denker, Iwan Kirejewski, verkondig die leer
van die lewende wete of die lewenswete. Van hieruit is dit nog verstaanbaar
dat die hoof werk in die Russiese filosofie (Solofjef se Regverdiging van die
Goeie) geen /cenn/skritiek is nie, soos, b.v., dié van Kant in die Duitse filosofie,
maar 'n etiese beskouing.
Die Rus is altyd prakties. Die teorie word altyd met die etiese deurdring, die intellek gedurig in die lewens- en gevoelsfeer omgesit, en aan die
bloot rasionele word 'n religieus-mistiese sinduiding verleen. So sterk is soms
hierdie verlewendiging en singewing van die idee dat aan Kirillof kon gesê
word: ,,U het nie die idee verslind nie, maar die idee het u verslind." Die
Rus lewe sy kennis, en sy kennis dien sy lewe. Nie alleen is kennis dan
ware kennis wanneer dit deurdring is met lewensvolheid nie, maar alle kennis
vervul ook dan eers sy doel wanneer dit die lewe dien, bydra tot verbetering
en vervolmaking van die syn.
Vir hom wat nog altyd die opvatting huldig dat kennis niks anders
is as 'n min of meer getroue verstandelike of ideële weergawe van 'n werklikheid nie, sal hierdie Russiese opvatting enigsins vreemd voorkom.
Die
Russiese standpunt omtrent kennis en waarheid is egter heeltemaal iets anders.
Kennis is hier nie net 'n oordeel oor een of ander werklikheid nie, en waarheid
is nie die ooreenstemming van so'n oordeel met die werklikheid nie, maar

kennis is self 'n doen, 'n verloop in die syn, en waarheid is self 'n synde, 'n
werklikheid. Kennis is nooit blote teorie nie, en waarheid is nie net 'n idee
nie. Die ware, as deel van die syn, is tegelykertyd die egte en die goeie; dis
'n lewende werklikheid en kan daarom bydra tot die verbetering en verlossing van die mensdom.
Terwyl die Westerse filosofie uitgaan van die geskeidenheid tussen
kenner en gekende, subjek en objek, ken die Russiese filosofie hierdie geskeidenheid nie. Hier is die eenheid die eerste en oorspronklikste. Hier staan
die mens nie afgesonderd van die res van die syn as heer of koning van die
skepping op wie hy van buite af inwerk in sy kennis of sy doen nie, maar die
mens voel homself as een met die heelal, saam met alle ander kreature omslote
van een en dieselfde lewende werklikheid. Alles wat bestaan, is gewortel in
die een volle syn, gedra van dieselfde werklikheid. Een allesomvattende band
sluit alles in, een lewe deurdring alles. Ons is almal deel van een groot eenheid, verbind deur een groot metafisiese samehang, een gemeenskaplike oorsprong. Nêrens bestaan daar volstrekte geskeidenheid nie. Die eenheid is
die primêre. Geskeidenheid is iets sekundêrs en onwesenliks, en oral roep dit
na sy opheffing. Met die dinge buite my is ek nie verbind omdat ek hulle
waarneem of hulle ken nie; dis nie hierdie ideële band wat ons met hulle saamvleg nie: die band wat alles verbind, is die lewe, die gedra-wees in een en
dieselfde werklikheid.
Voeg hier net by die gedagte dat hierdie allesomspannende eenheid 'n
goddelike eenheid is, en ons het dadelik die tipiese Russiese mistiek — 'n mistiek wat realisme tegelykertyd is, of sal ons sê 'n realisme wat tegelykertyd
sterk misties gekleurd is? Die deur en deur godsdienstige Rus kan die heelal nie anders dan as 'n goddelike geheel sien nie — 'n geheel waarin die mens
sowel mens as deel Van God is en hom gedurig in God beweeg. Die wereld
waarin die Rus lewe, is nie die ontsielde wereld van sake en feitlikhede van
die weste nie, maar hier is alles deurdring van 'n goddelike lewe, omswewe
van 'n goddelike alomteenwoordigheid, vervul met 'n ewige godsgeheim. Die
wereld is feitlik een groot tempel Gods waarin alles reeds die stempel van
die ewigheid dra. „Alles is 'n geheim", so lui dit by een van die persone
van Dostojefski, „in alles is 'n Godsgeheim. In elke boom, in elke stoffie is
dieselfde geheim opgesluit. Of daar 'n klein voëltjie sing en of die sterre in
die nag aan die hemel flonker, alles is een en dieselfde geheim". En verder
lees ons: „Stil is alles, die lug is helder. Die grassies groei. Groei maar
grassies van God; 'n voëltjie sing. Sing maar voëltjie van God. 'n Kindjie
skreeu in die arms van 'n vrou — God sy met jou, klein mensie . . . . En tog
was dit my asof ek dit vir die eerste keer in my lewe so opgeneem het . . . en
dat die wereld 'n geheim is, maak dit nog skoner; vreeslik is dit vir die hart

zn wonderlik, en hierdie vrees word vir die mensehart tot v r e u g d e : Alles
U, God,

en ook ek i s in U — dus neem

i s in

my."

Vergelyk hierdie w o o r d e met die volgende uitlating van die Indiese
Krischna, en ons sien meteens die v e r w a n t s k a p van die Russiese mistiek met
die pantei'stiese liefdesmistiek van die V e r r e - O o s t e : ,,Ek is die wolke w a t o o r
die hemel heen sweef. Ek is die vonk w a t uit die vuurklip spat. Ek is die lig
w a t vanuit elke ster straal. Ek is die asem van elke lewende wese. Alles w a t
is, is vervulling van die liefde, w a n t ek is alles w a t leef. Ek is lewe en liefde,
ek is liefde en lewe, en niks is w a t buite my sou wees nie. Ek is die oor
w a t verneem, ek is die oog w a t sien, ek is die hart wat in die b o r s klop. Alle
liefde in die mens — deur my w o r d dit verwek."
Dis te b e g r y p dat, w a n n e e r alles e e n ' g o d s g e h e i m is w a a r i n selfs die
mens ook beslote is, g o d s d i e n s dan nie meer 'n uitgaan van die siel n a 'n
verhewe, b u i t e s t a a n d e , absolute wese kan wees nie, m a a r 'n proses van verinnerliking, van asketiese terugkeer van die siel tot sy diepste innerlike self
om d a a r in harmonie met die Oneindige die eenheid van die enkeling en die
Absolute b e w u s te w o r d .
W a n n e e r die menslike siel deel van die goddelike al-eenheid is, dan
kan hierdie siel ook nie as 'n klein, nietige atoom o p g e v a t w o r d nie. Nee,
die mensesiel, as deel van die heelal, is oneindig groot. Dit is onmeetlik w y d ,
o n p e i l b a a r diep. In sy afgronde beroer die ewige en die tydelike m e k a a r . In
sy dieptes ontmoet G o d en Satan, hemel en hel. Die afgronde van die siel is
soos die afgronde van die n a g en (in die w o o r d van die digter Tjutschef) ,,die
mens is in sy wereld versonke soos in 'n afgrond sonder p e r k e " .
So verstaan ons dan ook die hartstogtelike indring van die Russiese
s k r y w e r s tot in die diepste skuilhoeke van die siel. In geen a n d e r letterkunde
vind ons so'n afdaal tot in die fynste b e s o n d e r h e d e , so'n uitvoerige, soms b y n a
w e e r s i n w e k k e n d e beskrywing van elke b e w e g i n g en beroering van die siel nie.
Die beste voorbeeld hiervan is sekerlik Skuld en Boete van Dostojefski, w a t as
r o m a n o n g e ë w e n a a r d 'is w a t betref subtiele ontleding en vertolking van w a t in
die binneste dieptes van die m e n s k a n o m g a a n .
Die religiositeit van die Rus en sy sug na die absolute b r i n g n o o d 
w e n d i g met hom mee 'n relativering van alle w a a r d e s , 'n verwerping van alle
betreklikhede.
Niks het hier w a a r d e op homself nie, m a a r alles is alleen
w a a r d e v o l in betrekking tot die absolute. Hieruit volg 'n radikalisme w a t hom
uit in 'n afkeer van alles w a t nie eg en w a a r is nie. Die Rus wil alles of niks.
Alle m i d d e l m a t i g h e d e verafsku en verfoei hy. 'n Liberalisme v e r d r a hy nie.
O r a l w o r d altyd die allerlaaste w a a r d e gesoek, en alles w a t d a a r m e e nie te
verenig is nie, eenvoudig v e r w e r p . Gevolg hiervan is 'n bittere o n v e r d r a a g 
z a a m h e i d teenoor ander meninge, 'n fanatiese b e s t r y d i n g van w a t met sy v e r -

langens en idee nie strook nie. Onkeerbaar kan hy soms word as dit geld die
bevegting van die vreemde en die bevordering van die eie. Mateloos is hy in
sy haat en mateloos in sy liefde. Altyd neig hy tot die uiterstes, neig hy daartoe om alle grense te vergeet en hom waansinnig in die diepste afgronde te
stort. Net soos die steppe waarin hy tuis is, so is die siel van die Rus grenseloos en oewerloos. Uit sy eeue-lange slaap kon alleen 'n radikale teorie soos
die Bolsjevistiese hom opwek en hom tot die uiterstes drywe. „Word iemand
van ons Katoliek," sê Dostojefski, „dan word hy ongetwyfeld niks minder as
Jesuïet nie en daarby nog die swartste van almal. Word hy ateïs, dan sal hy
verlang dat die geloof in God, waar nodig, met geweld uitgeroei sal word."
Die negatiewe sy van hierdie radikalisme is die bekende Russiese
nihilisme, die neiging om alles te ontken, te verwerp, te vernietig, maar nie
terwille van die ontkenning, die verwerping, die vernietiging self nie, maar om
agter die so ontkende, verwerpte, vernietigde die absolute self te soek. Hierdie
nihilisme, wat sy spore oral in die Russiese geskrifte nalaat, uit hom in 'n afkeer van alle kuns, alle wetenskap, alle kuituur, ja selfs in 'n afkeer van God.
Tolstoi se haat teen die beskawing is algemeen bekend. Bakuin verkondig 'n
revolusie wat alles sal vernietig. Terwyl Kirsanof verklaar: „Vir ons bestaan
daar geen gesag nie", beweer Basorof: „Ons dade word bepaal deur wat vir
ons nuttig lyk, en nou lyk dit vir ons nuttig om alles te ontken." (In die
Weste ken ons ook 'n vorm van hierdie nihilisme; dink maar net aan Nietzsche
se leer van die „Umwertung aller Werte" of aan die woorde van Mefisto:
„Denn alles was besteht, ist wert, daB es zugrunde geht".)
Hierdie nihilisme mag egter geensins as iets bloot negatiefs beskou
word nie. Dis geensins ongeloof nie, maar eerder geloof in die ongeloof. Selfs
wat vir ons lyk na die uiterste ongeloof, kan vir die Rus 'n vorm van godsdiens
wees. Die betreklike word deur die nihilis vernietig en ontken terwille van
die absolute. Die bestaande en empiriese word geskeur, omdat 'n absolute
daaragter vermoed word.
Uit sy gevoel van verankering in die absolute kan ons ook die Russiese
standpunt teenoor lyding verstaan. Min volke hét so'n diepe eerbied vir, ja feitlik so 'n hunkere en verlange na lyding as die Russiese volk. Die eeue-lange
onderdrukking het hom gewoon gemaak aan die leed en hom daarin iets universeels, iets misterieus-goddeliks leer sien. Sy geloof in die goddelikheid van
die heelal het hom die leed laat begryp as deel van die verlossings- en heilsplan van die skepping. So gewoon het hierdie volk aan die lyding geraak dat
dit nooit volkome gelukkig kan wees nie, tensy in sy geluk ook leed vervat is.
„Ek glo," sê Dostojefski, „dat die vernaamste en oorspronklikste behoefte van
die Russiese volk is om te ly, ewig en onversadiglik, oral en in alles. Hierdie snakke na leed het hy, skyn dit my, altyd in hom gehad. As 'n leeddraende

stroom deurtrek dit sy hele geskiedenis, en weliswaar nie in die vorm van uiterlike ongeluk en verskillende beproewinge nie, maar veeleer ontspring sy bron
aan die lewende hart van die volk. Selfs in die geluk van die Rus, van die
enkeling sowel as van die hele volk, is beslis 'n gedeelte leed — anders sou
sy geluk nie volmaak wees nie".
Maar pyn en smart is vir hierdie volk heeltemaal iets anders as vir die
Westerling. Vir die Rus is lyding geensins 'n lewensvreemde, van buite af na
die mens komende boosheid nie; nog minder is dit straf vir begane sonde.
Lyding is self 'n wesenlike deel van die heelal, ingewortel in die allesomvattende
lewensgeheel, as 'n heilige, heilbringende, louterende, versoenende mag. Mens;
sal die toekomstige geluk, so word geglo, wel deur leed vir hom moet win; met
nuwe lyding sal dit moet betaal word. Deur lyding word alles versoen.
Die besef van die goddelikheid van die leed, van die tragiese as wesenlike deel van die wereldplan, stem die siel tot 'n diepe gevoel van eie nietigheid
en tot deemoed — 'n deemoed wat nie soos dié van die Weste gemeng is met
'n gevoel van trots op eie nederigheid nie, maar 'n deemoed wat spruit uit
'n magtige besef van die geweldige spanninge in die heelal, die innige en onafwendbare vervlegting van die lot van die mens met die ganse wêreldverloop,
en die geloof in die goddelike leiding in alles. „God sal Rusland red", so
lees ons in Gebroeders Karamasoff, „want indien die volk ook verdorwe is en
hulle van die skande van sonde nie kan losmaak nie, weet die eenvoudige tog
dat God sy sonde vervloek en dat hy sleg handel wanneer hy sondig — sodat
ons volk, ondanks alles, onwankelbaar aan die waarheid glo, God aanbid en
oor sy sonde ween . . . . Uit die volk sal die redding kom, uit sy geloof en uit
sy deemoed . . . Die volk is nie kruipend nie, trots die twee eeue slawerny
wat dit onder die Tartare deurgemaak het. Vry is dit in sy uiterlik en gedrag,
vry is dit sonder om iemand daardeur te beledig. En nooit is ons volk wraaksugtig of benydend nie. . . . God sal Sy kinders red, want groot is Rusland
in sy deemoed".
Wanneer lyding 'n goddelike misterie is wat louterend en versoenend
werk, dan is alle verset teen, en bestryding van, lyding ook dwaas en verkeerd.
Veeleer pas dit die mens om hom deemoedig en geduldig aan alle teëspoed en
beproewinge te onderwerp, wetende dat die uiteindelike verlossing uit, ja deu^
lyding sal kom. Wat vir lyding geld, geld ook ten opsigte van die sedelik-bose.
Die leer van Laotse, Boeddha en Gandhi om die Bose nie te weerstaan nie
en nooit geweld te gebruik nie, het ook in Rusland groot invloed gehad. In
Tolstoi vind ons die vernaamste verkondiger hiervan. „Om die kwaad nie
met kwaad te vergeld nie — dit is die sekerste middel tot verlossing nie alleen,
nie, maar ook tot oorwinning oor wat bose dinge verrig," is die grondstelling
van sy etiek. Ook beskou hy dit as een van die skoonste trekke van die Rus-

siese volk en een van die beste bewyse dat hierdie volk die meeste van alle
volke met die ware Christendom deurdring is, dat dit „die gebod van die liefde"
ken, naamlik om die bose nie met geweld te weerstaan nie. „Die Russiese volk
het met betrekking tot geweld altyd 'n ander stelling ingeneem as die ander
Europese volke. Nooit het dit 'n stryd teen die geweld aangebind nie; dit
het selfs nooit aan so'n stryd deelgeneem nie en kon gevolglik nooit op dié
wyse besoedel word nie. Dit het die geweld as 'n euwel beskou wat 'n mens
moet vermy. Die meeste Russe het altyd liewer gewelddade geduld as om
hulle te weerstaan of om aan hulle deel te neem. Hulle het hul dus altyd
onderwerp . . . ."
In al sy dade moet die mens hom laat lei deur die wet van die liefde —
die liefde wat nie net die hoogste goeie en die hoogste skone is nie, maar wat
ook die hoogste, volkomenste manifestasie van die absolute, wat Gold self is.
„Die wese van alle syn kan nie anders gevoel en verstaan word nie dan as
liefde . . . die siel is 'n emanasie van hierdie syn wat hom in sy ontwikkeling
as menselewe daarstel". „Die Liefde", verder, „is die strewe van mensesiele
na vereniging en die daaruit spruitende verhouding tot mekaar. Dit (die
liefde) stel die hoogste en enigste wet van die lewe daar". „Die wet van
die menslike lewe is die wet van liefde".
Nou verbind met hierdie liefdesetiek staan die Russiese opvatting van
die gebondenheid van alle mense aanmekaar. Die samelewing word hier nie
opgevat as 'n meganiese samestelling van aparte losstaande individue nie,
maar as 'n organiese geheel waarvan iedere enkeling 'n deel uitmaak. Die
„ons" is logies voor die „ek". Die „ons" bestaan ook nie uit 'n boel „ekke"
nie, maar die „ekke" ontstaan uit die „ons" soos die dele uit 'n organiese
geheel. Die gemeenskap, en nie die enkeling nie, is die logies vroeëre en
meerdere. Alle mense is innig met mekaar verbonde en vervlogte deur 'n een
heid wat nie van 'n toevallige empiriese aard is nie, maar van metafisiese oor
sprong is. Algar is deel van een en dieselfde absolute wese, een en dieselfde
allesdeurdringende goddelike lewe. Hierdie samehang van alle mense bring
noodwendig met hom mee 'n deelgenootskap aan die universele lyding en die
universele skuld. Niemand kan sy hande in onskuld was wat betref die dade
van 'n ander nie. Algar is in groter of kleiner mate skuldig aan die lyding
of die boosheid van 'n ander. In Die Gebroeders Karamasoff lees ons: „Ver
geet bo alles nie dat u niemand se regter kan wees nie. Niemand op aarde kan
'n oordeel oor 'n misdadiger vel voordat hy ingesien het dat hy net so'n mis
dadiger is as die een wat voor hom staan en dat hy aan die misdaad van die
een wat voor hom staan, meer as almal skuldig is nie."
Ten slotte wil ek net wys op 'n ander bekende karaktertrek van die Russe,
naamlik hulle geloof in hulle eie hoë roeping as volk. Dis veral Tolstoi, Dos-

tojefski en Solofjef w a t , in hulle afsku van die W e s t e r s e kuituur, glo dat die
Russiese volk weens sy godsdienstige aanleg, veral, geroepe is om 'n nuwe
b o o d s k a p aan die wereld te bring en dat die wereld slegs deur Rusland gered
en vervolmaak kan w o r d . Die „ewiges Proselytenmachenwollen" van die
Russe, w a a r v a n Nötzel p r a a t , is 'n gevolg van hierdie geloof. Veral is die
Russiese volk geroepe om die eenheid en b r o e d e r s k a p van alle nasies te b e werkstellig. „ W a n t w a a r sou a n d e r s die k r a g van die Russiese volksgees lê",
vra Dostojefski, „tensy in sy strewe na universaliteit en a l m e n s l i k h e i d ? " D a n
vervolg h y : „ O n s bestemming is die beliggaming van die eenheidsidee op a a r d e ,
en wel nie een w a t deur die s w a a r d verower word nie, m a a r deur die m a g van
broederlike liefde. Die toekomstige Rusland sal dit as sy geweldige t a a k sien
om die E u r o p e s e teenstellinge in hom te vervolmaak en te versoen om s o
miskien die laaste w o o r d van die groot algemene harmonie van broederlike
s a m e s t e m m i n g van alle volke volgens die evangeliese wet van Christus uit te
s p r e e k " . Arm is hierdie land v o o r w a a r , m a a r n o g t a n s het dit 'n b o o d s k a p ,
'n sending. „ M a g hierdie land ook arm wees, Christus deurtrek ons arm land
in b e d e l a a r s g e s t a l t e . "
En ongetwyfeld het die ou Rusland vir die W e s t e 'n b o o d s k a p . Hierdie
W e s t e r s e b e s k a w i n g , met sy materialisme en sy tegniek, met sy volkome oorg a w e aan die wereld van dinge en feitlikhede, kan met vrug hom verdiep in die
gees van die ou Rusland met sy godsdienssin, sy mistiek, sy deemoed en sy
liefde. Hier vind ons nie die eensydig a a r d g e b o n d e mens nie, ook nie die m e n s
w a t hom volkome aan wêreldontvlugtende mistiese in-sigself-versonkenheid
p r y s g e e nie. Realisme en mistiek w o r d hier g e m e n g , die godsgeheim in die
b e s t a a n d e gesoek, die geloof aan God, mens en n a t u u r gekweek en v e r k o n d i g .
Die ewige w o r d gesoek en gevind, en wel in die teenswoordige en b e s t a a n d e .
Die Russiese mens a a n s k o u , volgens Massaryk, die waarlik synde reeds in
hierdie lewe.

N.

DIEDERICHS.

Proewe uit die Bantoe-Folklore.
SPREEKWOORDE

VAN

DIE TRANSVAALSE
(Vervolg.)

BASOTHO.

23. Mefaka e mefsa e sêxa diatla.
N u w e messe sny die h a n d e .
N u w e besems vee skoon, m a a r mens moet tog baie versigtig te werk
g a a n met 'n nuwe stuk g e r e e d s k a p w a t jy nie ken nie, dalk m a a k
jy jou seer.
24. Batho ké bö-moöra-b-tuka;
wd timet, ba o tloxa.
Mense is van die w a t hulle v e r w a r m ( a a n die v u u r ) solank as hy
b r a n d ; is hy uit, laat hulle hom in die steek.
Gesê van mense w a t êrens bly solank d a a r kos of d r a n k is, en dadelik
w e g g a a n w a n n e e r die v o o r r a a d ophou.
25. Moya-nameng o ya ka moxctno.
Hy w a t na die vleis g a a n , g a a n met 'n sening.
As mens 'n stuk vleis wil vra, v r a mens om 'n sening, d a n moet die g e v r a a g d e m a a r weet w a t bedoel w o r d .
As mens 'n groot g u n s wil vra, moet hy begin met 'n klein gunsie te
vra en die res aan die g e v r a a g d e oor te laat.
26. Lentso la kxosi le axêlwa moraka.
Om die kaptein se w o o r d w o r d 'n veeposmuur gebou.
Die kaptein se w o o r d is heilig en w o r d altyd verdedig.
Mens moet altyd die regering ondersteun.
27. Marope rè tloxa re hlaba dithaka.
O n s g a a n w e g van die ruïnes en steek ons m a a t s .
W a n n e e r mense w e g g a a n van (die ruïnes v a n ) hulle ou tuiste, moet
hulle op goeie voet kom met die mense van die plek w a a r hulle
hul g a a n vestig, en d e s n o o d s hulle ou tuiste en hulle ou b e kendes slegsê.
„Off with the old, on with the n e w . "
28. Tsa êtwa ké thsadi pele, di wêla ka lewd.
Die ( b e e s t e ) w a t deur 'n wyfie aangevoer is, het in die afgrond geval.
As vrouens a a n die hoof van sake is, g a a n dinge verkeerd.
29. Selêpê xa se itheme.
Die byl k a p nie homself nie.
Mens kan nie regter wees in sy eie s a a k of in 'n s a a k w a a r i n sy n a a s t e
bloedverwante betrokke is nie; hy sou hulle straf nie as dit nodig
w a s nie.

30. Mafata-fato

a bo-kxwale

ké a ka

moswana.

Die nestebou van die patryse is die van die vroeë oggend.
Die mörestond het goud in die mond.
31. Leputla-putla

le ja podi; modikoloxa

o ja namane ya

kxomo.

Die haastige man eet 'n bok, die rustige man eet 'n runderkalf.
As mens by 'n plek as gas kom en haastig is om weg te kom, doen
hulle nie veel moeite om hom te onthaal nie, hulle slag maar 'n
bok; maar as mens rustig en kalm is en nie jaag om weg te kom
nie, maak hulle baie werk daarvan om hom goed te onthaal en
slag 'n kalf vir hom.
Haastigheid betaal nie.
32.

Mo-nthsepedisa

bosexo ke mo leboxa xb

sile.

Die wat my in die nag laat loop, bedank ek as dit dag is.
As hy my in die nag wakker maak om op reis te gaan, is ek ontevrede,
maar as dit dag is en ek sien ek is al op die end van my reis vroeër
as wat ek gemeen het, dan is ek hom tog dankbaar.
Gesê as iemand mens 'n onaangename taak oplê wat tog vir sy beswil
is.
33.

Bahlale

xa ba

xwerane.

Knap mense maak nie maats met mekaar nie.
Knap mense (b.v. toordokters, kapteins, ens.) maak nie maats met
mekaar nie omdat hulle op mekaar jaloers is en buitendien bang is
dat hulle van mekaar die kuns af kan kyk.
34. Bana ba monna ké marapb a thsukudu,

xa ba apewe ka pitsa e tee.

Kinders van 'n man is soos die bene van 'n renoster: hulle kan nie in een
pot gekook word nie.
Die kinders van 'n man (d.w.s. 'n familie broers en susters, ens.) word
vergelyk by die bene van 'n renoster wat nie in een pot kan gekook
word nie, omdat die renosterbene te veel is om in een pot te gaan;
hulle moet eers verdeel word; net so kan die familie nie baasgeraak word voordat hulle eers verdeel is nie.
Vgl.: Eendrag maak mag, en ook Divide
35. Molamo

xe o tl'o

bolaya o kwala

ct impera.

marethong.

As die knopkierie gaan doodmaak, hoor mens dit aan die swaai.
As die kierie afgebring word met die doel om dood te maak, hoor mens
aan die manier waarop hy deur die lug swaai dat dit die doel is.
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As mens werklik ernstig van plan is om iets te doen, hoor jy dit aan sy
stem, merk jy dit aan sy manier van praat en doen.
36. Mobu e sexo wa Xeno o a hlaba.
Die grond wat nie jou geboortegrond is nie, verwond jou.
In 'n vreemde land maak mens soms foute deur onkunde van die land
se gewoontes — foute waarvoor jy swaar bestraf word. Tuis sou
dit onmoontlik wees.
Vgl.: „A ld iz in goluth."
37. Hlapi, holofêla leraxa; meetse a phsile, O a bona.
Vis, vertrou die modder; die water is opgedroog terwyl jy kyk.
Mens moet tevrede wees met wat hom oorskiet al is dit maar min,
wanneer sy besit hom amper heeltemal ontneem is.
Half a loaf is better than no bread.
38. Dikxomo xo latswana di boyd.
Beeste is almal van een haar as dit daarop aankom om mekaar te lek.
Soort soek soort. Die beeste lek mekaar omdat hulle almal dieselfde
soort haar het.
39. Motlwa o bowa ka nthö.
Die doring kom terug uit die wond.
Die eggo kom terug uit die bos waarin mens geskree het.
40. Batho ké meriti ya diphaó.
Mense is die skaduwee van die heining.
Mense draai net soos skaduwees: hulle is altyd aan verander.
41. Mahura a ngwana ké xo rongwa.
Die vet van 'n kind is om gestuur te word.
Die plesier (vet) wat mens van 'n kind het, is dat mens die kind kan
gebruik om boodskappe te doen.
42. Soana ya mosate, Wd e feta, O a öba, Wa e xapa, O a oba.
Die swart bees van die hoofstat, as jy dit verbygaan, is jy skuldig; as jy
dit wegdryf, is jy skuldig.
As mens 'n bees wat aan die hoofstat behoort, langs die pad kry, m.a.w.
as dit verlore is, en mens gaan dit verby sonder om handelend op
te tree, is mens skuldig aan onverskilligheid; dryf mens die bees

saam met hom weg, is jy ook weer skynbaar skuldig aan diefstal.
Word gebruik van 'n moeilike keus tussen twee kwaaie.
43. Nama e rbba lesimêlö.
Die vleis breek die spit.
Die vleis is te swaar, die spit breek.
Word gesê as iemand 'n taak probeer verrig wat te swaar vir hom is,,
waarby hy moontlik meer kwaad as goed doen.
44. Thsipa xe e otile, molato o rêrwa ké peba.
As die wildekat maer is, word sake deur die muis beslis.
As die persoon wat in 'n saak moet handel, dit nie kan doen nie, dan
moet iemand anders maar in sy plek kom, hoe ongeskik hy ook vir
die plek is.
45. Mafadi maxolo xa a nthse selo.
Die groot uitkrappers haal nie self iets uit nie.
Die kaptein is die groot uitkrapper, hy krap die mense uit deur hulle te
laat „uithaal" — d.w.s. boete betaal. Maar die kaptein self betaal
nie boete nie, hy staan bo die wet — dus, die groot uitkrapper haal
self niks uit nie.
46. Mouma xa o letwe ké malêka.
Die moumo-boom word nie deur lompe bewaak nie.
Die moumo-boom het eetbare vrugte; as mens hom bewaak (deur te
verhinder dat voëls daaraan vreet), kry mens self die vrugte, trek
dus profyt van die bewaak, staan nie in lompe nie.
Elke behandeling bring sy eie profyt.
47. Maleka xa se makxonê: makxönê ké maboeletsa.
„Probeer" is nie „Kan" nie: „Kan" is „Terugkom".
As mens iets net eenmaal probeer, kan hy dit nog nie doen nie: hy kan
dit eers doen na herhaalde pogings.
Aanhouer wen.
48. Phiri e mekbka e mebedi e phatloxa noka.
Die wolf van die twee paaie splyt sy heupe uitmekaar.
Die legende is dat 'n wolf eenmaal probeer het om op twee paaie tegelyk te loop, en as gevolg intwee gesplyt is.
Mens wat twee kante tegelyk wil dien, gaan verlore.
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49. Kxori e bona mae, moutlb xa e o bone.
Die pou sien die eiers, die strikval sien hy nie.
As mens 'n ding baie begeer, sien hy nie die teen van die ding nie, alleen
maar die voor.
50. Phaxa xa e rutwe xo boba; xo khutlola mahlo ké xa ybna.
Die wildekat word nie geleer om horn vir die sprong oor te haal nie,
en sy oë groot maak is sy natuur.
Teach your grandmother to suck eggs.
51. Diphööföl 6 di bolawa ké dihlatse.
Diere word doodgemaak deur getuies.
Mens wen 'n regsaak deur goeie getuies te hê.
52. Mokwa-thsêxö, tsoxêla mareneng!
Annoedlyer, op na die kapteins!
By die kaptein is daar altyd iets te kry (in prysende sowel as in
smalende sin gebruik).
53. MaseKama xo sekama a pele, a moraxo a tsea tsela.
Skeef ganers is die eerstes wat skeef gaan; die laastes
Die eerste mense wat 'n nuwe gewoonte aanneem, gaan
naam dat hulle eienaardig is; later is die gewoonte
hulle navolgelinge is nou ewe natuurlik en konwensioneel

volg die pad.
skeef, kry die
gekristalliseer,
as enig ander.

54. Molaya-kxosi o a itaêla.
Hy wat die kaptein raai, raai teen homself.
Iemand wat die kaptein raai om iets te doen, b.v. 'n verbod uit te
vaardig, 'n straf op te lê, 'n bevel te gee, moet daarom dink dat die
verbod, die straf of die bevel hom ewe goed kan tref as enig ander.
Wie 'n strik span, val daar self in.
55. Xo ukamêla ka lewa xa se xo röbêxa.
Oor die afgrond vooroorbuig beteken nog nie verbrysel word nie.
'n Slegte ding aankyk beteken nog nie dit doen nie.
56. Lento la maabane xa le hlabe kxomo.
Die woord van gister maak g'n bees dood nie.
Verouderde beloftes help maar min, hulle word tog nie nagekom nie.
G. P.

LESTRADE.

Oor Boeke.
C. M. V A N D E N HEEVER. Die Digter
Totius. Sy betekenis vir die Afrikaanse Letterkunde. J. L. van Schaik,
Bepk., Pretoria.
Ek glo nie dat ek m y vergis as ek in
hierdie proefskrif 'n teken van die tyd sien
nie. Ons lewe in 'n tyd van kulturele bewuswording, van bewuste soeke na die
oorspronge en die wese van ons kuituur
om daardeur te geraak tot 'n verdiepte
kennis en waardering van die s u w e r nasionale waaruit ons lewe, en waarop ons
kan voortbou. Daarom is dit 'n verblydende teken dat een van ons jong kunstenaars,
tewens geleerde w a t sy wetenskaplike vorming voltooi het in Nederland en sy kunsaanvoeling verdiep en verfyn het deur die
studie van die moderne Nederlandse letterkunde, hom geroepe gevoel het om dieper deur te dring tot die gees en die kuns
van Totius. Immers in die kuns van hierdie digter is van die vernaamste oorspronge
van ons kuituur, die Calvinistiese geloof en
wêreldbeskouing, waarsonder ons die Afrikaanse geskiedenis en volkskarakter nie
kan begryp nie, nog steeds die bron van
lewe en besieling. Daardeur is Totius ook
die tolk by uitnemendheid van w a t daar
omgegaan het in die siel van die Afrikaanse volk gedurende die belangrike jare na
die Tweede Vryheidsoorlog.
Maar Van den Heever se proefskrif is
vir m y ook in 'n ander opsig 'n teken van
die tyd: dit is 'n openbaring van die onmiskenbare verdieping wat daar die laaste
jare in ons letterkundige kritiek merkbaar
is — hoeveel dwaashede en oppervlakkighede daar ook nog in die naam van die
kritiek gedebiteer m a g word!
Van den Heever het sy taak nie onderskat nie en in die kern aangegryp. Die
groot verdienste van sy boek is dat hy be:

sef het dat die enigste manier om die kuns
van Totius te benader, is om deur t e dring
tot die gees van die Calvinis Totius, s y
taal te verstaan, die skone sintese t e vind
waaruit sy skoonheidsontroeringe voortgevloei het. Totius se weemoedig berustende
smart, sy liefde vir land en volk, sy g e h e g t heid aan die ou nasionale, sy leed oor die
opdringende vreemde skynbeskawing, w a t
hom tot boetprofeet maak, sy natuursimboliek, die karakter van sy vers en van sy
taal, wortel in daardie sintese.
Daarom is die eerste hoofstuk 'n verdienstelike poging om die w e s e van die
Calvinisme te gee, veral soos dit hom in
Suid-Afrika geopenbaar het. Wel
doen
hierdie hoofstuk nog te veel aan as 'n bewuste, enigsins moeisame poging om s i g
van buite af in die onderwerp in te lewe.
Ons mis in sy bespreking
die logiese
klaarheid van die lewensbeskouing w a t hy
wil karakteriseer. Dan volg die hoofstuk
„Lewensagtergrond en eerste pogings",
waarin die invloed van Totius se geniale
vader goed geteken word. Mooi is die
volgende karakteristiek:
,,(Totius) is in die eerste plek digter en
geleerde. Sy gees is na binne gerig, hy
neem die buitewêreld op en verinnerlik dit
tot s y wereld.
Plaas die portret van
Totius naas dié van sy vader, en die verskil is dadelik opvallend — die onderskeid
in tipes tussen die weemoedig-berustende
mens en die aktiewe plannemaker (hierdie
laaste woord is minder gelukkig.—G. D . ) .
Die weemoedige uitdrukking op Totius se
gelaat vertoon veel ooreenkoms met dié
van 'n Gezelle, 'n Mörike s'n. Pessimisme
is dit allermins. Die lyne van die gelaat,
die neerhangende hoekmond, die blik in die
oë: alles getuig van die weemoed waarin
die digtersiel lewe, 'n weemoed w a t ons

altyd aantref by digters met sterk introspektiewe neiging, innige oorgawe."
Nadat die skrywer ons die geestelike
agtergrond geteken het waarteen hy Totius
sien, skets hy ons deur middel van 'n analiese van sy verskillende digbundels en gedigte die digter se ontwikkelingsgang. Hy
laat ons sien hoe die paar motiewe w a t
Totius se poësie beheers, ryp en verdiep
tot skoner kuns. H y sien Totius as „die
ernstige peinser wie se gedigte, onder w a t ter verskillende omstandighede nou ook al
ontstaan, altyd fynveselig vasgeweef is aan
'n eenheidskern".
Van den Heever g e e
hier blyk van ware kritiese gawes. H y pas
nie slegs meganies 'n aantal norme toe
wat hy opgedoen het by sy studie van moderne Europese digters en kritici nie: hy
stel sy siel oop vir die vers van Totius en
beluister daarin die fluisterstem van die
ontroering.
Hy besef dat elke digter,
maar veral Totius, volkome oorgawe eis.
Daarom het hy die ontroering ondergaan
van gedigte en verse w a t menigeen onverskillig verbyloop. En hy dring diep in tot
die wese van hierdie heel besondere skoonheid, belig dit, karakteriseer dit telkens in
mooi ontledinge en beskouinge. Slegs een
mooi suggestiewe karakteristiek na aanleiding van ,,Trekkerswee" ter illustrasie:
„Waar sy poësie verloor aan die kleurehewigheid, aan grootsheid van plastiek, aan
die dansende ritme en gloeiende sinsgenot
van die digter wat die aardse heerlikheid
lowe, daar win hy aan soberheid en eenvoud, wat strewe na eenheid van lyn, diepinslaande segging, na sobere lewenswysheid, na die streng-bindende sintese. Mag
die sterk verbeeldingsdrif ontbreek w a t 'n
groot stof omvorm tot 'n indrukwekkende
geheel, die ewewig tussen hart en hoof is
aanwesig, waardeur die gevoelstroom neig
na die simboliese diepte en daar 'n harmonie ontstaan, wat nie op uiterlike skittering en beweging berus nie, maar op 'n
dieper-wykende agtergrond w a t ons onverw a g s die Ewigheid laat gewaar . . ."

Tot hierdie insigte geraak hy dikwels
deur vergelyking met verwante digters
soos Revius, Da Costa, Gezelle, of deur
teenstelling met 'n kunstenaar soos Boutens. En Van den Heever tree nie op as die
blinde verheerliker van sy bewonderde
digter nie. Sy lof is hooggestemd, maar
krities en gemotiveerd. Hy w y s ook eerlik op die beperkinge van Totius se kuns,
op die swakke en die onbesielde.
Maar
hy het eenkeer die ewigheidsruise gehoor
in sy verse, gevoel dat daarin „word die
woorde draers van verborge geheime, kry
hulle ook iets van die afglansing van 'n
wereld waarheen ons voorgevoel ons e w i g
trek, maar w a t ons sintuiglik nie binne k a n
gaan nie." En van die oomblik af is sy
siel verryk m e t die g a w e om hierdie
ewigheidsruise op t e vang.
Die beste hoofstuk i s seker die vyfde,
waarin die totnogtoe onderskatte bundeltjie „Wilgerboombogies" bespreek word.
Of daar dan glad geen kritiek op hierdie werk uit te bring is nie ? Dis hier
natuurlik nie die plek vir détail-kritiek nie.
In so'n uiters subjektiewe iets as literêre
kritiek sal daar altyd verskil van mening
bly — gelukkig! Ook ek het meer as een
vraagteken of kruisie geplaas. In sy
strewe om sy opvattinge te motiveer is
Van den Heever soms nodeloos breedvoerig, haal hy onnodig die uitsprake van
ander aan, en verval soms in herhalinge.
Die hoofstuk oor Totius as psalmberymer
bevredig nie. Hier het die skrywer 'n uiters
moeilike taak gehad wat 'n studie op sigself i s —• ook kon sy konklusies nog maar
voorlopig wees, omdat Totius hierdie belangrike werk nog lank nie voltooi het
nie. Maar hierdie hoofstuk dra die spore
van haastigheid, en die skrywer het nie
gebruik gemaak van al die bronne wat tot
sy beskikking w a s nie.
Ook vra ek m y af of Van den Heever
hom wel genoeg bewus w a s van dié aspek
dat Totius se hele digwerk in sekere opsig
kan beskou word as die natuurlike voor-

bereiding vir sy grootse taak as psalmberymer.
Die hoofstuk „Invloede en Taal-evolusie" bevat 'n mooi vergelyking tussen Totius en Gezelle, maar die behandeling van
die veranderinge wat Totius later aangebring het in sy werk, veral in „Rachel", is
teleurstellend. Die skrywer maak hom
daarvan af met te verwys na die nog maar
onvolledige voorstudies w a t op hierdie gebied gelewer is en met die opmerking dat
dit ,,'n uitvoerige studie sou kos" — .hierdie studie moes hy hom getroos het.
Deeglike bestudering van hierdie boek
deur ons onderwysers en studente sal die
hoop w a t die skrywer in sy Voorwoord uitspreek dat dit „iets sal bydra om die digter Totius beter te laat begryp en waardeer", verwesenlik en ons letterkundige
studie in die algemeen ten goede kom.
G. DEKKER.
HUMOR I N DIE A L G E M E E N E N SY
UITING
IN D I E A F R I K A A N S E
L E T T E R K U N D E . Deur Dr. F. E. J.
MALHERBE.
Twede, hersiene en
vermeerderde druk. Swets en Zeitlinger, Amsterdam.
Dit is al 'n hele tydjie gelede dat dr.
Malherbe se werk oor humor verskyn het.
Dit gebeur maar selde dat 'n proefskrif
so'n goeie afset het dat 'n tweede druk aangevra word. In die geval van hierdie proefskrif is dit verstaanbaar, want dit is 'n
deeglike stuk werk w a t veel gedaan het om
ons 'n beter insig in die wese van letterkunde te gee. In hierdie tweede, hersiene en
vermeerderde druk bied dr. Malherbe ons 'n
boek aan wat sowat 'n honderd blaaie dikker is as die eerste druk. Nie alleen het
hy probeer om die Afrikaanse letterkunde
tot op datum by te werk nie (vgl. 'n nuwe
hoofstuk oor Visser, breër beskouings oor
Langenhoven, Van Bruggen, ens.), maar
aan die styl, die hele uitdrukkingswyse het
hy gewerk, sodat dit soberder en van 'n
meer effektiewe krag is. In die eerste
druk het ons nog in die verte Prinsen se

stem verneem, maar die skrywer het intussen veel gestudeer, en sy styl is nou sy
eie, gegroei uit sy ontwikkelde lewensbeskouing.
Daar kan vir die student in die letterkunde seker nouliks 'n aantrekliker studie
wees as oor humor in al sy fyne n u a n s e
ringe. Dr. Malherbe sowel as ander wat
gesaghebbend oor hierdie onderwerp g e skrywe het, meen dat die ware, grote
humor, wat die resultaat is van 'n bepaalde
lewenshouding, 'n sekere totaalgevoel, 'n
moderne verskynsel is. Van die vroegste
tye af het skrywers die waardeloosheid
van die aardse lewe deurvoel en dit liefdevol probeer aanvaar, instede van, as gevolg
van innerlike swakheid, sinies daarteenoor te staan. Maar met die ontwikkeling
van die mens se geesteslewe, sy verdiepte
blik in die komplekse lewensverskynsels, sy
vermoë om uit te styg' bo die donker omringende wereld en dit met 'n weemoedige
glimlag van die lewensdeurgronder te sien,
openbaar hom ook in die letterkunde, in
buitengewoon verfynde vorm: die humor.
Dit is die blanke, lieflike blom wat opgegroei het uit die donker grond van leed,
van worsteling, van stryd om lig. Laat ons
onthou dat hierdie blanke blom onmoontlik
is sonder die donkerte van die aarde daaronder. Talie van die fynste humoriste se
lewe bewys dit juis vir ons dat die w e g
van die humor dwars deur die pessimisme
lê.
Tereg roem dr. Malherbe vir Felix
Timmermans as 'n besonder gevoelig-beeldende humoris. Kon daar 'n groter lewensvertwyfelaar gewees het as hy met sy
doodgedagtes wat sku opgehuiwer het in
die skemeringe van die dood ? En toe hy
die lewe byna verloor, toe ontdek hy plotseling die waarde van daardie gesmade
liefde. Van lewensaanvaarding kom hy tot
lewensliefde, wat uitbloei in sy skone skepping Pallieter. Die oomblik wanneer ons
in ons lewensnood, in ons vertwyfeling
plotseling die verruiming van die tere glimlag voel, dan gloei daar netnou uit die
diepte 'n warmer lig op: ons kyk die lewe
r

in die oë soos 'n vriend wat ons verstaan
en nie haat nie: ons is humor-bewus. Daaroor sal die humor nooit die onbedaarlike
lag wek w a t die Middeleeuer laat skud
het as hy na die plat-klugtige esbattemente
kyk nie. Dit veronderstel 'n diep ontwik
kelde innerlike met 'n gevoel vir waardenuanseringe. Daar is die laere en hoëre
humor: die laere verklaar die kwaad en
dwaasheid met goedmoedige skerts en is
ryk aan gevoeligheid, w a t deur innigheid
van ons bespieëling van die wereld in ons
self 'n laggende of skertsende tevreden
heid opwek. Die hoëre humor gaan egter
bokant hierdie mymerende houding uit, dit
s t y g bokant die kleinlikheid en huigelagtigheid van die lewe, bokant vernedering en
hartstogtelike geworstel en kyk m e t 'n
innig begrypende glimlag neer op die
aardse gewemel. By Shakespeare, Bredero,
Querido sal ons dit vind. Humor getuig
so van 'n gerypte lewensbeskouing, van
lewensverwinning. Hoe banaal is dit daar
om nie om 'n grappige, geestige kérel
„humoristies" te noem nie! So is die woord
cieur onkundiges verneder.

Kulis, Langenhoven); humor in tragiek
(Leipoldt). Die skrywer wou blykbaar nie
stelselmatig al die openbaringe van die
verskillende vorme van die humor in die
Afrikaanse letterkunde n a g a a n nie (ek
dink, b.v., aan die Hobsons se werk, w a t in
hierdie opsig op een lyn kan gestel word
met Sangiro s'n). H y wou net sy teorie
oortuigend maak deur illustrasies.
Hier en daar moet die leser onwille
keurig 'n vraagteken plaas by dr. Malherbe
se beskouinge oor die Afrikaanse outeurs.
Die skrywer vertolk myns insiens Visser se
gedig oor die ou Voortrekker se dood ver
keerd: „In die plek van die Patriot-gemoedelikheid is hier die digter-hartstog, . . .
in die plek van gemeenplasigheid is hier
psychologiese
beelding,
geskakeerdheid,
rythmiese dwang," karakteriseer hy, soos
Kloos dit eertyds in verband met die Tagtigers gedaan het. Maar wie Visser se
gedig noukeurig lees, sal nie daarin vind
wat die skrywer daarin lees nie.
So is
daar ander plekkies waar dit vir my lyk
of die skrywer die visier te hoog opslaan.
Maar dié is van minder belang.

Maar om al die kante van hierdie hoogs
belangwekkende onderwerp te bekyk, moet
die leser — elke onderwyser wat les gee
in letterkunde, moet die doen — hierdie
werk sorgvuldig lees. In Deel I behandel
die skrywer humor in die algemeen; hy
w y s op die bewuswording van die humor;
die komiese; die wese van die humor self;
humor en satire; humor en ironie, en hu
mor en tragiek. Hierdie deel is, net soos
Deel Twee, heelwat omgewerk. Dr. Mal
herbe het die nuutse werke geraadpleeg
wat verskyn het oor die onderwerp, so,
b.v., Bierens de Haan se insigryke „Zin
van het komische".
In Deel Twee behan
del die skrywer die komiese en geestige
voortbrengsels van die Eerste Taalbew e g i n g s ; en die verskillende goeie Afri
kaanse prosaskrywers se werk deel hy in
onder die hoofde: Humor in gemoedelikheid (Visser, Maré, Van Bruggen, Sangiro,
I.angenhoven); humor in satire (dr. 0'-

Dr. Malherbe hou van die wysgerige in
dringing in die letterkunde, van die gloed
volle bespieëling, die intense deurlewing
van 'n skrywer wat vir hom simpatiek is.
Hy besit die vermoë om die wesenlike t e
peil agter die kunswerk, die alles-deurstralende g e e s te verstaan, en dit maak sy
uiteensetting vir ons belangrik, omdat ons
in ons letterkundige beskouings so graag
met ons brandmaer aantekeninge aankom.
Dr. Malherbe se werk is ook simpatiek
om die menslike toon. Sy beskouing oor
humor kan ons volk leer om op hierdie
stadium van ontwikkeling geestesbalans te
kry, want „sensitiveness to the comic
laugh (d.w.s. die fyne, geestelike) is a step
in civilisation", soos Meredith dit uitdruk.
C. M. V. D. M.
MEDIA V I T A : Gedichten van J. C. Bloem.
Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem.
Bloem is een van die fynste moderne

Hollandse digters
Hy behoort tot die
groep van Van Eyck, Gossaert, Roland
Holst, Nijhoff. Sy bundel „Het Verlangen"
het veel opspraak verwek, en Robbers het
tereg opgemerk dat hierdie bundel om
die menslike teerheid daarin waarskynlik
nog sal lewe na die werk van baie tydgenote vergete is. Om die werk van Bloem
te waardeer, is dit nodig dat die Afrikaanse leser dit oor en oor lees. Ons sê so
maklik dat 'n digter „onverstaanbaar" is
so gou as hy nie Tollens-agtig sy gevoelens
vir ons soos 'n formule uitdruk nie. Onder
die moderne Nederlandse digters is daar
diegene —• en Bloem is 'n meester in hierdie opsig —• wat strewe na fynheid van
gevoelsverklanking, gevoelsuitdrukking.
Ons het ons gewone growwe daaglikse
aandoeninge, maar daar kom oomblikke in
die lewe van die nugterste mens wanneer
hy voel dat die ewigheid langs sy hart
verbygaan: by die lyk van 'n geliefde voel
hy dit, as hy in die aand staar oor die wye
seevlak en die geruis van die branders
hoor, as sy siel aangeraak word deur werklike liefde. Maar om die fyne aandoening
uit te druk, is alleen g e g e e aan begenadigdes. Ons kan dit soms met woorde moeilik vat — nee, deur die woorde flits daar
iets van die emosie-wonder, dit tril agter
die sinne soos 'n onsigbare vlinder, dit gly
oor die woorde en ritmiese deining heen
soos die adem van ons diepste gevoel. Die
fynste geeste haat die growwe, lukrake
uitdrukking van growwe gevoelens; hulle
soek na die individualisering, na 'n magiese oproeping in die woord van die geheimsinnige gevoelens, wat soms net vir
'n sekonde deur ons hart huiwer. Hierdie
tipe digter sal nooit populêr word
nie,
maar wie deurgedring het in sy werk, moet
die banaliteit verafsku van baie Catsiaanse
g e e s t e wat „so dig staan by die volk".
Op die agtergrond van al Bloem se g e digte i s 'n ewigheidsgevoel. Die verskynsels van hierdie wereld, al die aardse bew e g i n g e , die kortstondige in die menselewe
sien hy teen daardie agtergrond. Hy maak

nie altyd die gewone verskynsel tot simbool van die ewige nie, maar sy hele uitdrukking w i e g op daardie dieper gevoel
van verganklikheid w a t soos 'n skaduwee
al die ondermaanse vergesel. Die eerste
gedig in „Het Verlangen" is een van die
mooiste wat Bloem geskrywe het. In die
rustelose gedruis van hierdie wereld met
sy nuttelose strewe bly vir hom net die
sekerheid van sy ouerhuis oor. E n as hy
in die n a g wakker lê, hoor hy die verborge ruising:
De stilte spoelt en ebt door de portalen,
De diepe nacht wordt zilveren en zwart;
En 'k lig te luisteren, hoe het ademhalen
Van de beminden aanstroomt naar mijn
hart.
En wensch slechts, nu de dag mij is verleden,
En zijn verneedring van mij henen glijdt,
Dat ik mijn nooit-gesproken teederheden
Aan 't ruischend hart des donkren nachts
belijd.
In sy „Nieuwe Geluiden" het Dirk Coster tereg vir Bloem gekarakteriseer, in
vergelyking met sy tydgenote, as die mees
menslik-opene, teer en sku, en weerloos
naas die rustig-geestelike weerbaarheid
van P. N. van Eyck. Hy is die gevangene
van 'n liefde wat geen doel weet nie, van
'n oneindige verlange, „dat alleen maar
hulpeloos en bedroefd weet uit te staren".
Baie jare na „Het Verlangen", 'n naam
wat al opmerklik genoeg is, kom ,,Media
Vita". Die digter se toon het dieselfde
gebly, maar hy wat gevange is in
die
donkerte van die aardse begrensdheid en
nooit verlos kan word van sy heimwee na
'n verre vreugde nie, het tog 'n beter houvas in die lewe gekry, daar is berusting,
al gaan dit gepaard met 'n lewensmoegheid:
Wat dan te doen, grijs landschap, grijze
luchten,

Uit de oudste dromen van de ziel gemaakt,
Wat met dit hart te doen, welks diepste
zuchten
Al haast niet meer naar deze dingen
haakt?
In hierdie vreemde wereld moet hy tot
die aanvaarding kom dat, hoe opstandig
die siel ook al was, beteres hom voorgegaan het met 'n minder deel as hy. Telkens kom by hom die gevoel terug van
die waardeloosheid van dit alles:
En beiden: 't lichaam, tot de dood verzworven,
Waarin het leven niet meer kolkt en
schuimt,
Het wordt, in een toevallig bed gestorven,
Op een vuig kerkhof haastig weggeruimd.
Herinnering en verlange, lewe, dood: dit
beheers die digter se beskouing, en baie
duidelik teken hy vir ons die kontras tussen lewe en dood in die laaste gedig — dit
karakteriseer hom voldoende as digter:
Leven: een duizeling bevangt de lijven,
Het lentefeest rumoert met dans en schal.
Dood: op de heuvelen alleen te blijven,
Terwijl de herders keerden naar het dal.
C. M. V. D. H.
HET LITERAIRE KUNSTWERK. Door
W. Kramer. J. B. Wolters, Den Haag.
„Handboeke" oor die wese van kuns kan
'n gevaarlike en skadelike uitwerking hê.
Daar is tallose skoolvosse aan die werk
wat presies weet hoe 'n kunswerk moet
wees, waarom dit ons ontroer en hoe dit
alles hokkiesgewyse ingedeel kan word.
Hierdie soort beskouings gee maklik aanleiding tot geestelike ontaarding.
Groot
kunstenaars het soms 'n mening uitgespreek oor hul eie werk, oor die skeppingswonder, en hierdie intuïtiewe mededelings
is soms die meeste werd om ons 'n insig te

gee in die bou van 'n kunswerk. Daar het
egter — waarskynlik onder die drang om
al dié dinge „uit te lê" op skool en aan
die Universiteit — 'n respektabele hoeveelheid woorde en uitdrukkinge opgehoop in
verband met kunsvertolking, en vir die
kritikus is dit die eenvoudigste weg om
hom met woorde uit hierdie arsenaal te
wapen. Daarom word daar soveel beskouings geskrywe waarin niks gesê word
nie, die woorde net niksseggende artistieke
huigelaars is.
Dit is egter ook misleidend om te dink
dat beskouings oor kuns net die skone
vernietig, dat mens passief die skoonheidsindrukke moet ondergaan en nie moet vra
na verklaring van jou besondere aandoeninge nie. Daarom sê Th. A. Meyer
dan ook tereg: „Der Kunstgenufi wird
bereichert und vertieft, wenn man das
Gefühl hat, dem Kunstwerk nicht bloB mit
dunklem Empfinden, sondern mit der lichten Erkenntnis gewachsen zu sein." Elke
kunstenaar, elke kritikus verdiep dan ook
voortdurend sy kunsbeskouing. Dit groei
saam met sy lewensbeskouing.
Om 'n
kunswerk aktief te deurleef instede van
dit passief te ondergaan, ontwikkel die
vermoë om heel suiwer aan te voel waar
die essensiële foute van die werk skuil.
W. Kramer is vir ons as kunsbeskouer
goed bekend uit sy artikels in „De Nieuwe
Taalgids". Wat hierdie werk van hom
van belang maak, is die feit dat Kramer
nie maar net aandraf in die oopgetrapte
paadjies nie, maar met 'n fyne sin vir die
oorspronklike probeer hy om insig te gee
in die verskillende kunssoorte, en hy benader dit in die lyn van die nuwere poëtiek
en stilistiek, wat soveel verheldering in
die kunslewe gebring het. Wat veral belangwekkend is vir die student wat belangstel in hierdie rigting, is die beredeneerde
literatuurlys van die skrywer aan die
einde van sy werk. Veral werke uit Duits
— die Duitsers is van oudsher bekend om
hul
wysgerige benadering van kunsprobleme — is van die grootste belang.

Kramer se werk het ongetwyfeld invloed
ondergaan van die fyne, indringede werk
„Das dichterische Kunstwerk" van Emil
Ermatinger. Hierdie kunssinnige Duitse
geleerde het ontsaglik veel gedoen om insig
te g e e in die organiese eenheid van 'n
kunswerk, om langs die w e g van psigologiese indringingsmetode 'n kunstenaar se
persoonlikheid te ontdek, instede van stukkies uit sy werk aan t e haal, dit te prys
of af te keur. Sy drie dele oor die Duitse
liriek is meesterstukke, en w a t sy karakterisering van die verskillende digters betref, sy aandagtige ontleding van gedigte,
kan hy seker moeilik oortref word.
Kramer behandel in bogemelde boekie 'n
veld w a t al oor en oor gedek is.
Maar
ons kan nie sê dat sy beskouings oorbodig
i s nie, want in die aangename, oorspronklike manier van beskouing lê die bekoring
daarvan. Behalwe gewone dinge w a t in
elke boek van hierdie soort behandel word,
soos b.v. in Poelhekke se werk, soos ritme,
maat, rym, vorm en inhoud, die digsoorte,
probeer die skrywer om vir ons die betekenis van kuns as lewensvorm en lewenswaarde te belyn, asook om die aan dag te
vestig op die inwendige betekenis van styl
en die verskillende stylrigtinge.
Om 'n suiwer insig in die literêre kunswerk te kry, sê die skrywer, beteken om in
te dring in die wese van die taal — . die
taal w a t die onmiddellike spraak van die
g e e s is. Deur die ontdekkinge van die psigologie het ons daartoe gekom om t e verstaan dat ons waarneming, voorstelling en
die daarmee gepaard gaande gevoelens
hulle in ons voltrek as motoriese aandoening.
Op elke sinnelike indruk reageer
ons organisme deur 'n refleksiewe bew e g i n g — of dit nou al sigbaar i s of nie.
A l ons ervaring word geprojekteer in '*i
imiterende mimiek in ons senuwee- en
spierstelsel, sodat as w e t van ons waarnemingslewe geld die woord van Holophernes in Hebbel s e Judith: „Man wird das,
w a s man sieht." By 'n spontaan lewende
kind is hierdie imiterende reagering baie

duidelik waar te neem.
By die ontwikkelde mens i s dit nie so maklik te sien m$
want hy het hom leer beheers, maar in
oomblikke van kragtige opwinding openbaar hy onwillekeurig sekere bewegings.
Ons waarneming is dus 'n weerspieëling
van indrukke. Die kragtige indruk bly as
voorstelling met 'n karakteristieke gevoelstoon in ons bestendig. Ons het die vermoë om uit voorstellinge en voorstellingselemente nuwe komplekse te vorm tot eie
gevoels- en gedagtebeelde, w a t hulle ook
as motoriese reflekse in ons organisme
projekteer. Dit is die skeppingslewe van
die gees, maar dié is so fyn en ingewikkeld
dat geen psigologiese ondersoek ooit die
geheim daarvan sal ontsluier nie.
Die skrywer gee 'n baie mooi beskouing
oor die digter se vermoë om in die wonder
van die taal sy aandoening uit te kristalliseer; eers in die taal bestaan die gedagte,
het dit tot bewuswording gegroei.
Die
kunstenaar se verbeelding is veral s u g g e s tief, want hy i s die vinder van die sintetiese gebaar w a t konsentrerend werk in
ons voorstellingslewe en daar die persoonlike beeld laat opbloei.
Oor die uiters moeilike kwessie van
die verband tussen metrum en maat kan
mens natuurlik baie verskillend redeneer,
soos Albert Verwey in sy mooi studie aangetoon het. Is ritme die natuurlike
lewensbeweging van alle taaluiting, sê
Kramer, maat is iets kunsmatigs, aan die
taal nie eie nie. Tog het die aanwending
van maat in die vers en die bekoring wat
daarvan uitgaan, sy psigologiese grond.
Die opmerkings wat die skrywer maak oor
rym, plastiek en beeld vind ek die beste
in sy boek. Daar is al soveel geredeneer
oor die waarde van rym vir 'n gedig, en
veral van die jonger digters het dit beskou
as iets uit die bose. Maar die besware teen
rym het nooit uit die aard daarvan ontspring nie, maar uit die misbruik w a t daarvan gemaak is. Die rym is 'n algemene verskynsel in sy ruime sin van herhaling van
dieselfde klank in beklemtoonde letter-

grepe. Dit het 'n drieërlei werking: die
aangename indruk op die gehoor as melodiese klankspel; die bondige krag van sy
parallelisme, sy effektiewe uitdrukkingswaarde. Die fyn gekose voorbeelde van
die skrywer, waarin die afwisselende werking van die rym aangetoon word, toon dan
ook afdoende die taalvemuwende krag wat
in die wese daarvan gesoek moet word,
want sy eintlike oorsprong sal ons vind in
die mimiese karakter van die taal, w a t
herleef in spontane gevoelsuiting en in die
drang by die digter om sy gedagte melodies, suiwer en afgerond te verklank.
Die skrywer meen dat ons liewers nie
moet praat van „plastiek" van die taal nie,
aangesien hierdie woord meer by die beeldende kuns tuis hoort. Veel liewers kan
ons van die „evokatiewe" m a g van die
woord praat, aangesien die woord en
woordakkoorde 'n ryk voorstellings- en gevoelsfeer oproep.
Ek wil nog net w y s op die skrywer se
besonder fyn opmerkings oor die ekspressiewaarde van die enjambement (veral by
Gezelle en Gorter), w a t 'n verswakking
van die metriese snede is aan die einde van
die versreël deur die oorloop van die sin
uit een vers in die ander. Hoe die enjambement, gewoonlik in verbinding m e t
alliterasie, die aanskoulike in die taal
kan verhoog, die karakteristieke klankgebaar kan aksentueer. toon die skrywer baie
duidelik aan.
Cor die algemeen doen „Het Literaire
Kunstwerk" fragmentaries aan. Die hoofstukke oor Vorm en Inhoud en die digsoorte kon duideliker gewees het. Ek dink
veral aan die onderskeid tussen die roman
en die drama (veral die leesdrama).
Die
skrywer gebruik ook soms te groot, weinigseggende woorde instede van sy bedoeling
glashelder te verduidelik. Oor die algemeen gee die werk egter veel insig in die
eindelose sirkelgang van die kuns, w a t
deur Boutens so mooi aangedui is.

Zoo beeldt zich eindeloos dezelfde ziel
omdat zij haar gelaat onbeeldbaar weet,
Achter het masker van het oogenblik.
C. M. V . D. H.
RITME E N METRUM. Door Albert Verwey. Uitgeverij C. A. Mees. Santpoort, 1931.
Vanaf sy mooi opstel „Het sonnet en
de sonnetten van Shakespeare", w a t hy as
vroegrype jongeling van twee-en-twintig
in „De Nieuwe Gids" gepubliseer het, tot
bogenoemde studie, w a t h y as sewen-ensestigjarige professor uitgee, het Verwey
hom gehandhaaf as een van die diepsinnigste en subtielste Nederlandse skrywers oor
letterkunde en kuns in die algemeen en oor
poësie in die besonder. Daarby beskik hy
oor 'n styl w a t tegelyk kernagtig en suggestief is. Sy „Inleiding t o t Vondel", s y
essays en kritieke saamgebring in „De
Oude Strijd", „Luide Toernooien", „Stille
Toernooien" en veral in die tien dele „Proza", sy literêr-historiese werke oor Potgieter, Van der Noot en Spieghel, sy
„Vondels Vers" — hierdie vrugte van 'n
hele lewe se rustige besinning en ernstig
werk is 'n kostelike geestelike besit van sy
volk en sal altyd die leser se insig bly verdiep en verryk, sy aanvoelingsvermoë bly
verhewig en verfyn.
In die opstel „Ritme en Metrum" sien
ons Verwey op sy beste. Dit vervul met
dankbaarheid jeëns die Leidse Senaat,
wat die autodidakt en digter voorgedra en
die Minister w a t hom benoem het
as
hoogleraar — en dit nogal as opvolger van
Kalff.
Verwey sê in die „Voorrede": „De lezer
van dit opstel zal zien dat het niets anders
bevat dan de aesthetische ervaringen van
zijn schrijver. Geen dogmen, geen deducties, geen voorbeelden derwijze
aangehaald dat ieder het zijne eruit lezen kan;
maar overal de elementen van een persoonlijke ondervinding, konkreet en feitelijk, en daardoor geschikt om in v e r g e lyking te worden gebracht met even kon-

krete ervaringsfeiten van anderen." En
hiermee het hy sy opstel uitstekend gekarakteriseer. Dis die vrug van 'n hele
lewe nadink oor die innig beleefde ontroering van die skoonheid. Daarom is dit
ook vry van alle selfverheffing en ekkerigheid.
Verwey benader sy onderwerp volkome
onbevange — dit wil sê met 'n vooropgesette vaste oortuiging, die juistheid waarvan hy egter al gou bereid is om in twyfel
te trek. A s sy studente hom die vraag
stel wat die verskil tussen ritme en metrum is, „antwoordde ik zonder aarzelen:
metrum is iets dat niet bestaat, het eenige
wat bestaat is ritme". Op hulle versoek
om 'n kollege oor die onderwerp gaan hy
aan die werk, maar die studie van die belangrikste werke daaroor bring hom nie
veel verder nie. Die feit dat 'n aantal
Duitse
digters
op 'n enquête deur 'n
Weense professor gehou, hom in die gelyk
stel, bring Verwey tot nadenke:
„Zooals het meer g a a t : eerst nadat ik
op deze wijs volkomen gelijk had gekregen, begon ik na te denken over
mijn
mogelijk ongelijk." En nou kom hy deur
glasheldere logiese redenering, gebaseer op
die konkrete ervaring, tot die konklusie:
„Metrum als besef van abstracte regelmaat, bestaat wel degelijk, en het is zeer
de vraag of de werkelijke regelmaat van
het ritme er ooit buiten kan." Hierdie
konklusie versterk hy deur die ontleding
van 'n aantal sogenaamde „vrye verse" van
Gorter, Nina van der Schaaf, Whitman,
Otto zur Linde. Hierdie ontledinge is
meesterstukkies in die g a w e om in te dring
tot die diepste wese van 'n gedig, die ontroerde stem w a t uit die vers opklink, te
beluister.
Dit behoort tot die allerbeste
w a t Verwey geskryf het.
Die mooie van hierdie studie is dat
Verwey so vry is van alle geleerdheid en
skoolse kennis, dadelik so eenvoudigweg
die probleem in die kern aanpak, en dat
hy sy subjektieve ervaring en praktyk as
digter op die agtergrond hou.

Dis t e hope dat hierdie studie sal gelees
en herlees word deur diegene wat in ons
land moet meewerk aan die letterkundige
vorming en deur almal w a t huileself
rekenskap wil gee van die skoonheid w a t
hulle ontroer — dit kan nie anders as bevrugtend werk nie.
G. DEKKER.
VONDELKRONIEK.
Driemaandelijksch
Tijdschrift onder Redaktie van B. H.
Molkenboer. Jaarg. III, 1-4. Uitg. De
Wereldbibliotheek, Amsterdam.
In 1867 konstateer Busken Huet op sy
koel, byna siniese manier: „Het behoort
gezegd te worden: Vondel heeft nooit g e leefd, Vondel leeft althans op dit oogenblik
niet, in het hart der Hollandsche natie."
Sedert dié tyd het daar heelwat verander.
Rooyaards en Verkade het Vondel op die
toneel vertolk, Simons het diep gedelf in
die ryk m y n van die digter se skoonheid,
en, in samewerking met De Klerk, Vondel
deur voortreflike uitgawes weer toeganklik
gemaak vir die groot publiek, Sterck en 'n
skaar van ander geleerdes het 'n ywerige
filologiese studie gemaak van die digter se
lewe en werke, en Simons het die kroon op
sy nobele lewenswerk gesien in die tans
verskynende monumentale nuwe Vondeluitgawe, waarop die Nederlandse volk kan
trots wees.
Sedert drie jaar verskyn in smaakvolle
omslag en druk die tydskrif „Vondelkroniek" onder redaksie van die bekende Vondelis Molkenboer en met medewerking van
die beste Vondelkenners, o.a. Gerard Brom,
dr. Diferee, C. R. de Klerk, dr. Moller, prof.
Prinsen, L. Simons, dr. Sterck, prof. Verwey, prof. de Vooys. Ook ons landgenoot
dr. M. S. B. Kritzinger se naam kom voor
in die lys van medewerkers. Die Vondelbestudeerder wat hierdie voortreflike tydskrif nie gereeld lees nie, verwaarloos een
van die belangrikste hulpmiddele by sy studie en sal al heel gou nie meer op hoogte
van die moderne Vondelstudie w e e s nie.
Dit bevat deeglike wetenskaplike artikels

oor Vondel se geloof, die studie van Vondel in die buiteland, die interpretasie van
bepaalde werke en plase, die datering van
sy werke, biografiese en historiese aantekeninge wat help om menige moeilikheid
op te los en om 'n beter insig te verwerf in
die meester se kuns. Die lesers sal hulle
dan ook met die redaksie verheug in die
mooi blyk van waardering w a t die „Maatschappij der Nederlandsche letterkunde"
g e g e e het deur die toekenning van 'n jaarlikse subsidie.
Ek wil hierdie mooi tydskrif warm aanbeveel.
G. DEKKER.
F. V A N DER GOES. Litteraire Herinneringen uit den Nieuwe-Gids-Tijd. Uitgeverij C. A. Mees, Santpoort, 1931.
Die „Tagtigers" verdwyn een na die ander van die aardse toneel. Dit word nou
moontlik om 'n suiwerder oordeel te vorm
oor die waarde van hulle kuns. Selfs die
wetenskaplike literatuurstudie begin al
hierdie terrein te ontgin. Die Tagtigers
self het herhaaldelik en in sterk bewoordinge die stelling geponeer dat ons by 'n
beoordeling van die werk van 'n kunstenaar alleen met daardie werk te doen het
en nie met die kunstenaar se persoonlike
aangeleenthede nie. Hoewel hierdie bewering in laaste instansie waar is, kan
'n nadere kennis van die kunstenaar se
lewe en van hoe hy hom teenoor sy tydgenote geopenbaar het in sake van die
daaglikse lewe, ons dikwels van groot hulp
w e e s om 'n beter insig in sy digterperpersoonlikheid te kry. Dit is in besonder
groot mate die geval met die Tagtigers —
hulle w a s só uiters subjektief, en die
botsing voortvloeiende uit verskille van
beginsel en temperament w a t
hierdie
manne na so'n kort tyd van vrugbare
samewerking uitmekaar gedryf het, gaan
só skuil agter kleinmenslike motiewe, dat
'n meer intieme kennis van hulle doen en
late buite hulle kuns om nodig is om 'n
beter begrip van die literêre gebeure van
die tyd t e kan vorm. Daarom verdien Van

der Goes ons dank vir hierdie herinneringe,
wat 'n oordruk, met enkele aanvullinge, is
van 'n reeks artikels enkele jare gelede verskyn in „Groot-Nederland". Frank van der
Goes, die idealis en Sosialis, was self geen
kunstenaar nie, eintlik nie eens 'n literator nie. Hierdie skrywer van pittige essays, veral oor poiitieke kwessies, het die
agting van sy mederedakteure besit en het
buiten die botsinge en animositeite van sy
literêre konfraters gestaan; hy betoog dan
ook self „dat de krisis (in „De Nieuwe
Gids") zelf in zekeren zin buiten hom om
is gegaan, immers stond hy geen partij in
de artistieke meeningsverschillen en evenmin in de daaraan verbonden veeten
tusschen personen". Hierdie nugtere man
streef slegs daarna om reg te laat geskied
en na die ideaal om 'n orgaan te hê waarin
hy uiting kan gee aan sy gematigde sosialisme. Dis dan ook baie gelukkig dat juis
Van der Goes die noodsaaklikheid daarvan
besef het om sy herinneringe op te teken.
Die eerste opstel „Busken Huet en de
Tachtigers" bring waardevolle en interessante gegewens, al bring dit nie juis nuwe
insigte nie. Die belangrikste opstel is vir
ons egter die tweede: „De Krisis in den
Nieuwen Gids". Heel beskeie vang hy aan:
„Met de diepere oorzaken van de gebeurtenissen, die in de tweede helft van 1893
een eind maakten aan een bloeiend tijdschrift, laat het volgende verhaal van haar
feitelijk verloop zich niet in." Hiermee
het hy hierdie opstel uitstekend gekarakteriseer. Hy gee ons 'n sorgvuldig gedokumenteerde relaas van die gebeurtenisse
self, nie van die dieper oorsake w a t daaragter skuil nie. Wat besonder simpatiek
is, is dat hy, wat 'n leidende rol daarin gespeel het, homself op die agtergrond hou
en daarna strewe om objektief te wees —
'n strewe waar hy voortreflik in g e s l a a g
het. Hy onthou hom van oordeelvellinge
oor persone en hulle dade: hy deel slegs
die gebeurtenisse mee en die sienswyse wat
hy toegedaan is en wat hom tot sy optrede beweeg het. Hierdie strewe na ob-

jektiviteit val besonder sterk op by sy
bespreking van die rol w a t Van Eeden gespeel het. Sy skerp opmerkinge oor Tideman doen geen afbreuk aan s y objektiviteit nie. Wie hierdie ongure verskyning
nog nie ken nie, leer hom goed ken uit die
karakteristiek wat Van der Goes van „de
ezel van Bileam" gee en uit die gesiteerde
stuk kranksinnige rymelary wat hy die
vergadering van 'n paar vriende van „De
Nieuwe Gids" toestuur:
„lk lag een bom op jou vervloekten
stoep."
A g t e r die hele gebeure doem die patetiese figuur op van Kloos. Die sielige van
die rol wat hy speel, word geaksentueer
deur die gematigde houding w a t Van der
Goes, maar ook die ander, teenoor hom
inneem. Een en ander gee die meer ingewyde stof tot sterk vermoedens. En is dit
nie opmerklik, nie roerend nie dat al die
belanghebbendes in „De Nieuwe Gids" dit
stilswygend eens is dat hulle hul regte nie
sal probeer verkry op 'n wyse wat die eiesinnige gevalle Leier finansiële skade sal
berokken nie ?
Van der Goes se opmerkinge oor Verwey
se strewe met „De Beweging" lyk my minder objektief en enigsins aanvegbaar. Hierdie simpatieke, trouhartig neergeskrewe en
aan die gegewens van ander ander tydgenote getoetste herinneringe is 'n bydrae
wat ons nie graag sou gemis het nie. Anthonie Donker het in sy proefskrif dan
ook al 'n dankbare gebruik daarvan g e maak. Dis geen groot opgesette werk nie:
dit is uit die aard van die saak fragmentaries. Dit bevat interessante documents
humains.
G. DEKKER.
VAKWOORDEBOEK:
SCIENTIFIC
A N D TECHNICAL
DICTIONARY.
Deur Dr. D. F. D U TOIT MALH E R B E , Professor in Chemie aan die
Universiteit van Pretoria; Lid van die
Nederlandsche Chemische Vereeniging,
van die S.A. Vereniging vir die Bevordering van die Wetenskap, van die

S.A. Akademie vir Taal, Lettere en
Kuns, en met die medewerking van
vyf-en-twintig vakgeleerdes. Deel II:
Afrikaans (Nederlands)-Engels: Afrikaans (Dutch)—English. U i t g e w e r s
Firma J. H. de Bussy, Pretoria; H. A.
U. M. v / h Jac. Dusseau & Co., Kaapstad. 1932. pp. 244, dubbel kolom.
Die tweede deel van hierdie baanbrekende werk het gelukkig nie lank op hom laat
w a g nie, wat èn uitgewers èn opsteller tot
eer strek.
A s techniese produk kan
die uitgewers trots op hulle werk wees.
Die band is keurig en stewig, die drukwerk is fyn afgerig en die papier is goed.
Wat die inhoud betref, het ons hier die
vrug van jarelange arbeid waar almal in
ons tweetalige land steeds na uitgesien het.
Dit is 'n onontbeerlike hulp wat die lewe
vir menigeen nou draagliker sal maak.
Dit is makliker om in 'n leuningstoel t e
sit en vit as om self baanbrekerswerk te
doen, want as die weg eenmaal gebaan is,
dan kan iedereen dit op sy gemak bewandel. A s eerste van sy soort in Afrikaans en Engels steek hierdie Woordeboek
baie gunstig af by ander eerste poginge, en
myns insiens is sy toekoms versekerd.
Daar is orthografiese puntjies w a t onseker is, maar dit is nie die opsteller se
skuld alleen nie. Hierdie Woordeboek verskyn net in 'n tyd as ons spelling in 'n
uiters vloeibare staat verkeer, wat 'n
Herakleitos weldadig sou aangedoen het.
En t o g moet ons die opsteller gelukwens
dat hy ter elfderure nog soveel reëlmaat
kon ingevoer het. Daar ek daar vas oortuig van is dat hierdie Woordeboek hom
lank sal handhaaf, hoop ek dat die opsteller sonder versuim hom daarop toe sal lê
om 'n tweede uitgaaf aan te voor w a t orthografiese vastheid en groter volledigheid
sal bewerkstellig.
Die taalskat groei
steeds aan, en met hierdie aanwas moet
'n woordeboek tred hou.
Of ons ooit eenstemmigheid en vrede sal
bereik wat die spelling van vreemde woorde met c, ch, g, k, s, z, ens., betref, sal ons

maar aan die toekoms moet oorlaat. Dit
lyk m y dat die spellingonvastheid wel dié
voordeel op die duur sal hê dat ons meer
op die suiwerheid van ons taal sal begin
let as op die verkeerde spellingjassie waarin ons 'n onbetrapte Anglicisme miskien
m a g steek. Tog is ek nie pessimisties oor
ons spelling gestemd nie, en die beste
raad wat ek aan prof. Malherbe kan gee,
is om maar so konservatief moontlik te
wees. Dit is die veiligste leuse vir lexikograwe — en ministers van financies.
Ek gee my nie uit vir 'n specialiteit op
'r_ gebied wat deur vyf-en-twintig vakgeleerdes bearbei is nie, maar die steekproewe w a t ek as leek gemaak het, is baie
bevredigend en lewer bewys dat hierdie
Woordeboek die gekwelde siel van die bejammerenswaardige vertaler tot groot hulp
en seen sal wees. In ons tweetalige land
sal die taalmartelare seker nog uit pure
dankbaarheid 'n monument aan hulle redder die Lexikograaf oprig.
H. G. VILJOEN.
CAMERA
CBSCURA
VAN
HILDEB R A N D . U i t g e g e e met inleiding en
aantekeninge van Prof. Dr. G. DEKKER (No. 3 van die reeks „Uit die
Dietse Boord", onder redaksie van Th.
le Roux en G. Dekker).
3. H. de
Bussy, Pretoria, 1932.
Ek stel daar prys op om te verklaar dat
onderstaande aankondiging nie op versoek
van die redaksie van hierdie tydskrif geskrywe word nie. Ek is egter oortuig daarvan dat die beskeidenheid van een van die
redakteurs nie in die w e g moet staan van
'n bespreking in „Die Nuwe Brandwag"
van hierdie belangrike reeks uitgawes nie.
Die redakteurs verduidelik hulle strewe
in die volgende woorde:—
„Hierdie serie wil voorsien in die behoefte aan vir Suid-Afrika geskikte uitg a w e s van Nederlandse en Vlaamse klassieke, m e t 'n inleiding oor die skrywer, sy
werk en die plek wat hy literèr-histories
inneem, en verder met die nodige verkla-

rende aantekeninge van literêre en taalkundige aard. In sowel inleiding as aantekeninge word die stof van belangrike
publikasies,
monografieë en
tydskrifartikels verwerk wat die groot publiek nie
bereik nie en in ons land selfs nie altyd vir
iedereen toeganklik is nie.
„By ons keuse en wyse van uitgawe het
ons sowel die hoer klasse van die middelbare skool as die universiteit op die oog."
In die ou dae is ons jong mense afgeskrik van die lees van Nederlandse boeke,
nie alleen deur die onnodige nadruk wat
op allerlei grammatikale puntjies gele is
nie, maar ook deur die vreemde en gevolglik onbegryplike omgewing waarin hulle
skielik verplaas is. Die t y e het nou verander. Ons kinders leer op natuurlike manier letterkundige smaak ontwikkel deur
die lektuur van bevatlike Afrikaanse boeke
wat al vanself boei deur die vertroude
omgewing waarin hulle speel. E n dan
ontstaan spontaan die begeerte na iets anders, dikwels na iets diepers en rypers, en
dit lê voor die hand om gebruik te maak
van die Nederlandse boek, wat gewoonlik
hierdie begeerte kan bevredig, maar die
Nederlandse boek bly dikwels nog 'n bietjie
onbegryplik. En daarom verwelkom ons
van harte hierdie serie waarin die vrugte
van die Dietse Boord daar oorkant die see
in die regte verpakking vir die Afrikaanse
mark aangebied word.
Die uitgawes is
trouens nie alleen geskik vir skool en universiteit nie, maar vir elke ontwikkelde
Afrikaanse leser.
Die eerste twee nummers van hierdie
reeks w a s : 'n „Bloemlesing uit die gedigte
van A. C. W. Staring" en „Ernest Staas
van Anton Bergmann", altwee uitgegee
deur dr. G. Dekker. Hierdie nummer bevat die oorspronklike „Camera Obscura"
van 1839, sonder die later toevoegsels, en
vir die aantekeninge is natuurlik 'n dankbare gebruik gemaak van Hildebrand se
„Na Vijftig Jaar", J. M. Acket se skooluitgawe van die „Camera" en ander werke.

In die Inleiding het dr. Dekker hom
daarop toegelê om deur middel van 'n eenvoudige, bevatlike, ryklik met voorbeelde
geïllustreerde betoog die gemoed en bevattingsvermoë van die leerling te bereik,
en hierin het hy m.i. uitmuntend g e s l a a g
met handhawing van 'n waardige toon wat
nooit tot goedkope populariteit afdaal nie.
Ondanks die eenvoud van voorstelling is
die uitgawe egter 'n toonbeeld van deeglikheid en geleerdheid, uit elke bladsy waarvan blyk dat die uitgewer alle belangrike
literatuur oor die onderwerp konsensieus
geraadpleeg en, sover nodig, verwerk het.
N a 'n skets van die lewe en kuns van
Nicolaas Beets, kry ons 'n bespreking van
die Camera, ingedeel onder die algemene
begrippe: Realisme, Satire, Geestigheid en
Styl, Humor. Helder en treffend is die
manier waarop hy onderskei tussen die
realis en die simbolis, wat tot hierdie opsomming lei: „Die groot verskil tussen die
simbolis en die realis is dat die eerste
hierdie eenheid meer van uit sy sielelewe
op die dinge projekteer, terwyl die realis
tot die ontdekking van hierdie eenheid
kom deur sy liefdevolle verdieping in
die dinge. Albei openbaar dus die ewige,

die tydelose, maar hulle styl verskil sterk,
net soos die manier waarop hulle dit ontdek het, sterk verskil." Mooi en goed gesien is ook die passasie waarin hy betoog
dat, hoewel die lewenshouding van Hildebrand weinig liefdevol is, sy satire nog
kwaadwillig nög revolusionêr van geaardheid is. Daarenteen dink ek dat die verskil tussen 'n individuele karakter en 'n
karaktertipe enigsins helderder en skerper
geformuleer kon gewees het, veral deur te
w y s op die algemeen-menslike ook in die
individuele.
Ook sou dit goed g e w e e s het
om wat langer te verwyl by die verskil
tussen humor en geestigheid teneinde die
geaardheid van die geestige vollediger t e
kenskets.
Die beknopte bibliografie van ruim 'n
dosyn werke is 'n waardevolle w e g w y s e r
vir verder studie, en die aantekeninge aangepas aan die behoeftes van die Afrikaanse student.
Hierdie uitgawe open vir die Afrikaanse
leser die poorte na een van die bekendste
Nederlandse geskrifte van die vorige eeu
en kan vir Afrikaanse uitgewers as 'n.
navolgenswaardige voorbeeld dien.
J. J. LE ROUX.
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