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Die Nuwe Brandwag
Tydskrif vir Kuns en Lettere
DEEL 3. No. 1. PRETORIA. FEBRUARIE 1931

Die Stigting van die Afrikaanse Taalgenootskap.
13 desember 1905-13 desember 1930.
OP 13 Desember 1905 is in Pretoria die Afrikaanse Taalgenootskap gestig. Dis die
begin van die georganiseerde beweging wat in ons letterkunde die Twede
Taalbeweging genoem word. Dis maar vyf-en-twintig jaar gelede en 'n kwarteeu is
baie kort in die geskiedenis van 'n volk, maar as ons terugkyk op die afgelegde baan,
dan voel ons dat dit van pas is om die gebeurtenisse van daardie dae, hoe nietig party
mag lyk, in herinnering te bring. Alles gaan in die laaste tyd met so'n versnelde pas
dat 'n mens die dag van die nietige

GUSTAV S. PRELLER.

begin nie na behore waardeer nie. Eers wanneer 'n mens na die vordering op elke
terrein kyk, besef 'n mens watter groot diens die eerste baanbrekers ons taal bewys
het. Die leiers het gedroom van 'n letterkunde; ons kan vandag op een wys en hoe
nietig hy ook mag wees as ons hom met absolute standaarde meet, hy is ons s'n en
ons is trots op hom. Amptelik het ons taal lankal die voorgestoelte ingeneem en as
daar af en toe rede is om skaam te voel dat ons op kulturele gebied nog baie
papbroekerig is, dan weet ons dat alles net van onsself afhang.
Na aanleiding van die vyf-en-twinste verjaardag stigting van Afrikaanse
Taalgenootskap het ek die 1905-leggers van ‘De Volkstem’ deurgegaan om aan die
hand daarvan enige feite bymekaar te bring. Een ding is seker en dit is dat die hele
stryd in die kolomme van ‘De Volkstem’ afgespieël word, want mnr. Preller was
assistent-redakteur van

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

2
daardie koerant en hy het gesorg om sy lesers goed op hoogte van sake te hou.
Die aanleidende oorsaak van die stigting van die Afrikaanse Taalgenootskap was
die toespraak van Onse Jan (J.H. Hofmeyr) op 6 Maart 1905 voor ‘Ons Spreekuur’
op Stellenbosch. ‘Is 't ons Ernst?’ het hy gevra. Hy het nagegaan hoe die toestand
op taalgebied in die staat, die kerk en die skool is. Dan vat hy die strekking van sy
rede só saam:
‘Is 't ons Ernst? Ernst met wat? Ernst met ons beweren, met het beweren
van zo velen, - dat zij, dat wij, de miskenning, verguizing, minachting,
vertrapping van onze Taal werkelik gevoelen, die betreuren, verlangen
onze Taal op te heffen, in eer te herstellen en al wat in òns vermogen is
daartoe bij te dragen? Of is het bij ons, of bij velen onzer, slechts
gekunsteldheid, femelarij, gehuichel, slechts “aanstellings”, en
“ons-maak-maar-zo-geschiedenis”? Of, is ons hart wel op de rechte plaats,
maar zijn wij zelf te lam, te lauw, te pap, te zeer bezield met 'n flauwe
Jan-Salie-geest, om in deze onze plicht te doen?’
Hy het sy volk voor die gereg laat verbygaan om op seker euwels te kan wys, maar
hy het al die tyd die oog op Nederlands gehad. Aan die anderkant het hy 'n lofsang
op Engels gehou, wat hier minder van pas was. 'n Mens mis daarin die regte leiding,
geen duidelike rigting word aangedui nie.
Hierdie toespraak het van 5 April, in drie agtereenvolgende stukke in ‘De Volkstem’
verskyn. Van 19 April tot 14 Junie, in vyftien uitgawes, is Preller se beroemde stuk:
‘Laat 't ons toch Ernst wezen!’ in die blad afgedruk. Die stuk is in Nederlands geskryf,
maar dra 'n sterk Afrikaanse kleur. Die skrywer was nie bang om suiwer Afrikaanse
vorme oor te neem nie. In die begin reageer hy effens teen Hofmeyr se stuk en dan
kom hy tot die kern van die saak:
‘Allen spreken wat we nu kennen als Afrikaans, terwijl de overgrote
meerderheid, insluitende al de onverschilligen, iets schrijft dat bestendig
koers houdt tussen het Nederlands der scholen, het Afrikaans “zo as ons
hom praat”, en een soort van Engels.’
Ongelukkig moet Afrikaans hieronder ly, want ‘in dat Afrikaans, diezelfde
“kombuistaal”, dat “koeterwaals” of dat “patois” of wat men het ook al noemen wil,
schuilt het geheimzinnige taalorganisme dat hier leeft en aardt, en hoe eerder
Afrikaners dat inzien, hoe beter.’ Hy wil die jongeres daarop wys, ‘dat het niet ene
doodzonde is wanneer zij, om uiting te geven aan het gevoel dat daar in hun binnenste
opborrelt, zich op verstandige en verstaanbare wijze bedienen van diezelfde spraak
die hun de hele dag zo maklik, licht en lustig op de lippen zweeft, instede van met
hun gedachten en al te verdwalen in een harnas waar zij te klein voor zijn - of dat
voor hen te groot is’. Dan kom hy tot sy vername stellings.

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

3

I.
‘De taal die in een land leeft, die in het volk wortelt, heeft in dat land en onder dat
volk de meeste kans op voortbestaan, en laat zich niet uitroeien dan met uitroeiing
van het volk waarin ze leeft.
De geschreven taal van enige nasie regelt zich onwillekeurig, of behoort zich te
regelen, naar de gesproken taal van die nasie; anders lopen de twee naderhand zó
ver uit mekaar dat zij feitelik afzonderlike talen zouden worden.

II.
Afrikaans wortelt diep en leeft gezond in de Afrikaner nasie.
Geen andere taal doet hetzelfde.
Onze schrijftaal verschilt zover van onze spreek-taal, dat de gros der Afrikaners
het geschrevene slechts met moeite verstaan en het zelf nagenoeg nooit schrijven.

III.
Daarom heeft Afrikaans in Z. Afrika de grootste en beste kans op voortbestaan.
Daarom behoort zich onze schrijftaal te wijzigen naar onze spreektaal.’
Hy gaan verder na wat 'n taal is, wys op voorbeelde uit die geskiedenis waar hulle
die volkstaal nie kon uitroei nie, herinner aan die vrugtelose pogings wat in ons land
aangewend is om Nederlands in ere te herstel en haal 'n voorspelling van president
Burgers aan ‘dat hier eenmaal in Z. Afrika een taal gesproken zou worden, die noch
Hollands noch Engels, maar Afrikaans zou zijn.’ In fors beeldende taal wys hy daarop
dat Afrikaans ‘onuitroeibaar’ is, ‘hij biedt het hoofd aan opzettelike vernieling, hij
draagt lijdelik vriendelike verdrukking, hij groeit van Kaappunt tot aan de Zambesie,’
en hy eindig die paragraaf met die volgende:
‘In het Afrikaans alleen is de Afrikaner in staat met de meeste kracht weer te geven
wat er in hem omgaat, zijn natuurlikste gewaarwordingen, zijn innerlikste gedachten,
zijn diepste gevoelens - het is de taal die ook bij uitnemendheid behoort te wezen
het voertuig zijner op papier geschreven gedachten.’
As joernalis weet hy dat hy in Nederlands nie die hart van die Afrikaner raak nie.
Hy herinner aan die duisende goedkoop Afrikaanse boekies wat die Patriotters van
die hand-gesit het; toe het die mense leer lees, maar dit was in hulle taal. Daarom
vra hy tereg:
‘En, waarlik waar, is 't ons Ernst? Is 't ons ernst met de koers waarin we de lezende
en schrijvende minderheid van onze nasie drijven? Is 't ons
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ernst met de bestendiging van een volslagen onmogelikheid? Is 't ons ernst met de
verwachtingen die we daarvan koesteren?’
Hy gee verskeie briewe wat ‘De Volkstem’ byna daagliks ontvang. Die is byna
voor-die-voet in 'n treurige koeterwaals. Die mense behoort daarom in Afrikaans te
skryf, maar hy maak verskil tussen verskillende soorte Afrikaans. Hy wil die vorm
kies waar dit die suiwerste gepraat word, ‘en dit is de taal van de Vrijstaat en het
Transvaalse Hogeveld’. Hy is verder teen die Patriot-spelling en wil hê dat hulle hul
moet hou ‘aan de vereenvoudigde Nederlandse spelling waar er geen verschil is op
te merken tussen de Afrikaanse en Nederlandse uitspraak.’
In Transvaal word die vereenvoudigde Nederlandse spelling al ‘tien jaar lang’ gebruik,
maar ‘nu is 't onze tijd om nog een stappie verder te gaan’. Dan formuleer hy sy
standpunt teenoor Nederlands:
‘Als overgangs maatregel, totdat het Afrikaans algemeen geschreven wordt,
omschrijven we onze gedragslijn: Afrikaans schrijven en spreken, Hollands leren,
albei lezen.’
‘De zoveul mogelik beschaafde taal’ wat in Suid-Afrika deur ‘joernalisten, auteurs
en predikanten’ geskryf word, ‘is te stijf, te aanstellerig en te koud voor ons volk.’
Daarom is sy versugting: ‘... laat er toch harmonie komen tussen Volk en Taal.’ Hy
raai jongmense aan om hulle ernstig toe te lê op die skryf van suiwer Afrikaans en
eindig met die volgende pakkende sin: ‘Het Afrikaans is onze Moedertaal, ons
Landstaal, ons Volkstaal - help om het te maken tot onze Schrijftaal!’
Dit gee maar net 'n paar sinsnedes uit hierdie kragtige dokument, wat nounog die
moeite werd is om deeglik bestudeer te word.
Op 17 Junie kom daar, onder die vorige opskrif, een stuk agterna, hierdie keer in
Afrikaans. Hy wou met sy studie ‘die goeie bestaansreg van onze Taal... perbeer
bewijs’. As sy landgenote ‘die taal lief het wat ons 'n aparte Nasie maak, ons zo gou
molik moet beginne om te lees wat daar in die taal geschrijf wordt, om zodoende
diegene aan te moedig wat dit schrijve.’ Hy maak melding daarvan dat hy sedert sy
stukke verskyn het briewe ontvang het en daarin ‘wordt daarop aangedring om 'n
bijeenkoms te beleg van belangstellende persone, waarop ons 'n Afrikaanse Taal
Genootskap kan stig om daadwerkelik op te tree ver die handhaving van wat ons
reken dat reg is. Hulle moet ‘'n schoot o'er die Zaak gezels’, ‘o'ereenkom o'er die
spelling’, propaganda ‘met woord en daad maak’ en ‘voeling hou met voorstanders’
in die Kaapkolonie en Holland.

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

5
Hy vra belangstellendes om voor 1 September aan hom te skryf, as hulle lid wil word.
'n Genootskap word in die vooruitsig gestel en die doel daarvan uiteengesit.
In dieselfde nommer van die blad word 'n prysvraag vir die beste oorspronklike
Afrikaanse storie uitgeskryf. Dit moet voor 1 Augustus ingestuur word.
Van nou af verskyn daar verskeie briewe oor die saak. Die eerste is deur mnr. I.
van Heerden, die latere sekretaris van die A.T.G. Hy wil sy naam op die lys hê. As
daar 'n ‘Ou Twak’ is wat nie in organisasie glo nie dan raai hy hom aan om by 'n
miershoop te gaan sit en na hulle te kyk. Geesdriftig klink dit verder: ‘Ons gaan
Afrikaans verbrands 'n taal maak, as dit nog nie een is nie!’ en aan die slot: ‘... 'n
man krij sommer lus om uit te wei o'er al die kwessies van die dag as jij weet jij kan
jou zê in jou eie taal zê.’
Later word van 'n brief van die studente op die Teologiese Kweekskool op
Potchefstroom melding gemaak: hulle gaan van nou af Afrikaans skryf en algemeen
handhaaf. H. Visscher laat hom teen Afrikaans hoor en hoop dat die Kongres ‘de
Hollandsche taal als volkstaal (zal) handhaven’, maar hy word so warm aangeval
o.a. deur J.P. la Grange Lombard Jr. (in Nederlands) dat hy later die ‘misverstand’
verduidelik en 'n sterk voorstander van Afrikaans word.
J. Lion Cachet, dr. J.D. du Toit (Totius), dr. F. Postma en J. Kamp laat hulle
gesamentlik ten gunste van Afrikaans hoor en op die jaarvergadering van onderwysers
laat dr. M.S. Lingbeek hom ook uit ten gunste van die volkstaal. Daar word later
aangekondig dat Preller se stuk, voorsien van 'n voorwoord deur dr. F.V. Engelenburg,
as brosjure uitgegee sal word. (Van hierdie werkie, uitgegee onder die sub-tietel:
‘Gedachten over de Aanvaarding ener Afrikaanse Schrijftaal’ kon ek tot my spyt
geen kopie in hande kry nie.)
Op 5 Julie verskyn daar onder die opskrif: ‘'n Mooi Brokkie’ ‘'n Winternag’ deur
‘Klaas Vakie’ (E.N. Marais) soos dit uit ‘Land en Volk’ oorgeneem is. Preller is
geesdriftig oor hierdie gedig en hy meen dat ‘Klaas Vakie’ een van die manne is
‘wat gaan beslis om Afrikaans te maak tot schrijftaal.’ Nico Hofmeyr betuig ook sy
instemming met die kongres, ‘omdat ik vast geloof dat de Afrikaanse taal 'n toekomst
heeft.’ Ook di. L.E. Brandt en J.A. du Plessis is ten gunste van Afrikaans. F. Postma
(nie dr. Postma nie, soos later uitdruklik gesê word, want in privaat briewe word hy
aangeval) is teen Afrikaans, want die skryf daarvan is net ‘verfijnde gemakzucht’ en
‘wil men het nageslacht een patois opdringen als schrijftaal, dan is het Hollandsch,
hier te lande ten minste, ten doode opgeschreven.’ Hy sê verder die mense sal aan
Engels met sy mooi letterkunde die voorkeur gee. Die voorstanders sal
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egter niks uitvoer nie, ‘want bij een poging zal het blijven moge die ook een eeuw
duren.’
Preller antwoord direk in 'n voetnoot. Afrikaans is die gevolg van ewolusie en die
voorstanders van Afrikaans sien juis dat Hollands in Suid-Afrika agteruitgaan. Hy
wil nie die pad vir Nederlands-skrywe toemaak nie, maar stel die vraag: ‘Wie sê dat
daar o'er 'n eeuw geen “lezenswaardige literatuur” in die Afrikaanse taal zal wees
nie? 'n Pessimistiese dogmatiek of 'n dogmatiese pessimisme?’ ‘Belangstellende’
(Preller?) wys daarop dat Ons Land so hewig geskrik het vir die ‘Afrikaanse
Taalbeweging’ in die Noorde en dan hekel hy die standpunt van daardie blad wat
nog met vereenvoudigde spelling sukkel wat ‘hier al tien jaar en meer’ gebruik word.
Hy is nie vir Afrikaans, omdat hy meen dat die hele taal en nasie gered sal word nie,
‘maar dit zal 'n hele stuk scheel wat ons beter zal kan schrijf as nou, en wat ons ook
beter kan schrijf as wat ons Engels schrijf’.
Daar verskyn nog ander geesdriftige briewe, meestal in Afrikaans. Mooi is egter
'n Nederlandse brief van G. Leliveld. Hy is teen ‘Patterjots’, maar meen dat
Nederlands geen toekoms in Suid-Afrika het nie en verder: ‘Spreekt dus al mijn hart
voor Nederlands, mijn verstand zegt in Afrika, Afrikaans!’
Op 15 Julie verskyn 'n berig dat genl. C.R. de Wet laat weet het dat hy vir die
Genootskap is.
Van nou af word daar meer georganiseer. In Bloemfontein is daar 'n voorlopige
kommissie, wat bestaan uit: Ds. W. Postma, Joh. Visscher en D.F. du Toit (Oom
Lokomotief). In Transvaal bestaan die voorlopige kommissie uit dr. N.M. Hoogenhout,
dr. M.S. Lingbeek, N. Hofmeyr, E.N. Marais en G.S. Preller. Daar word verder berig
dat daar in Potchefstroom reeds 'n vereniging bestaan.
Teen die end van Julie verskyn in ‘De Volkstem’ die rede wat dr. Lingbeek op die
jaavergadering gehou het onder die tietel ‘Nuttige wenken over de Toekomst onzer
Taal’. Van nou af verskyn daar meer en meer Afrikaanse onderskrifte by Nederlandse
briewe, al handel hulle nie oor taalaangeleenthede nie.
Interessant is die slot van die oproep van die Vrystaatse kommissie soos dit eers
in ‘De Vriend’ verskyn het. Dis 'n rympie deur ‘Blikoor’, wat deur Preller se standpunt
ingegee is:
‘Op die skole goeie Hollands leer;
Afrikaans met die pen en die mond hom weer!
Terwijl met die lees, ons albei hanteer,
En op die manier krij ons net wat ons begeer!’

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

7
Deur kort-kort in ‘De Volkstem’ te meld hoeveel opstelle reeds ontvang is, het Preller
die publiek warm gehou. Aan die begin van Augustus kom die verblydende nuus dat
daar agt-en-neëntig stukke ontvang is en byna almal in Afrikaans. Daarom word daar
een eerste en nie minder as vyf twede pryse toegeken nie. Mnr. A.J. Willemse van
Middelburg, Tvl., het die eerste prys behaal met 'n stuk getietel ‘Vroe'er’. Twede
pryse is toegeken aan mevr. A.T. Spies van Dundee, mej. L. Pretorius van Pretoria,
B.P.A. van Niekerk van Germiston, Jan Hend. Coetzee van Ermelo en W. van Rhijn
van Middelburg, Tvl. By die verslag word 'n hartlike raad aan aspirant-skrywers
toegevoeg.
'n Lys met die name van prominente persone wat lid van die Genootskap wil word,
bevat o.a. dié van genl. en mevr. J.C. Smuts, H. Visscher, ds. Paul Roux, A.J. van
der Walt, C.J. van Rijn en J.H. Coetzee. Verder is een opskrif al ‘Die Afrikaanse
Taalbeweging’. Omstreeks die tyd het dr. Hoogenhout, Visscher, Lingbeek en Preller
in ‘De Volkstem’-gebou bymekaar gekom. Dr. Hoogenhout en Visscher is gevra om
'n leidraad vir spelling op te trek. Op 30 Augustus word ‘Hoe lang?’ en ‘Môre’, twee
gedigte van ‘Stoffie’, afgedruk. Dis, sover ek weet, altwee deur Eugène Marais, al
verskyn hulle nie in sy Gedigte nie.
Die briefwisseling oor die Genootskap en Afrikaans het nog een strook aangehou.
So laat ds. P.C. Snijman en vyftien ander uit Steynsburg weet dat hulle ook wil
saamwerk. Verder antwoord Preller prof. De Vos op sy ‘Open Brief aan de
Voorstanders van 'n Afrikaanse Taalgenootskap’, soos dit in ‘Ons Land’ verskyn
het. Hy het dit oor die versnippering van kragte, maar Preller sê: ‘... as daar nou uit
dié gedagte-wisseling tussen ons en ons volk, te voorskyn kom - so's'n feniks uit die
as - 'n goeie, bruikbare, liewe taal, wat ook nie meer totaal sonder sij eie letterkunde
is nie - wel, dan denk ons dat ons kerk en ons skool (of die staat en die
Universiteitsrade) ook wel die reg sal kan erlang om dit te gebruik, ver die goeie en
grote oogmerke wat ieder op daardie gebied weer nastreef.’ ‘Vaalswaër’ (I. van
Heerden) trek in dieselfde uitgawe flink te velde teen 'n stuk in die kerkblad, ‘De
Vereeniging’. Hy wil hê die dominees moenie ‘spreek’ nie maar ‘praat’ en verder:
‘Dit verwonder mij baje daë as ik sien hoe ons al-immer 'n ding van die end af aanpak,
dat ons nog so eendragtelik tweedragtig is!’ Op 'n speelse wyse moedig hy Preller
aan om ook iets te sê en die voetnoot ontbreek nie.
Op 16 September verskyn 'n lang stuk van adv. J.H.H. de Waal uit ‘Ons Land’.
Daarin trek hy te velde teen 'n stuk uit daardie blad, nl. ‘Vecht niet in uw eigen kamp’.
Teen die end van September het Hoogenhout, adv. N.J. de Wet, E.N. Marais,
Visscher, I. van Heerden en Preller bymekaar gekom en die spelling
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en statute bespreek. Omdat daar 'n twee maande lank min oor die kongres verskyn,
skryf A.J. van der Walt teen die end van Oktober 'n lang brief oor die saak. Hy is al
net warm. Intussen word stukke oor Afrikaans uit ander tydskrifte oorgeneem o.a.
uit ‘De Unie’, verder een van dr. R.A. Kollewijn en 'n stukkie uit Coornhert (16e
eeu) se werk.
Op Woensdagaand, 13 Desember 1905 word eindelik die ‘Kongres’ onder
voorsitterskap van dr. Hoogenhout in ‘De Volkstem’-kantoor gehou. Daar was 'n
dertigtal meestal plaaslike persone teenwoordig, o.a. H.C. Jorissen, A.J. van der
Walt, genl. Tobias Smuts, H.C. Bredell, S.W. Pienaar, adv. G. Wolmarans, Joh.
Visscher, N.J. de Wet, C. Pienaar, G. Otto, H. Visscher, F.T. Nicholson, I. van
Heerden en Preller. Briewe en telegramme van Totius en adv. de Waal is voorgelees.
Hoogenhout het in sy toespraak baie klem gelê op die leer van Nederlands, die
moeder ‘van ons eie Afrikaans en die bron van krag,’ maar ‘in ons omgang wil ons
Afrikaans die eer gee wat dié toekom’; ‘... dáárom wil ons ook perbeer om die
Afrikaners wat Afrikaans wil skryf, aan te moedig, om sodoende ons taal sterk te
maak en mettertijd 'n literatuur.’ Adv. De Wet wil Nederlands ook nie in die wiele
ry nie. Hy herinner aan Preller se standpunt: ‘Afrikaans skrijf, Hollands leer en albei
lees.’ Hulle moet net nie skaam wees om Afrikaans te gebruik nie. Hy verseker: ‘dat
dit g'n skande maar 'n eer is om Afrikaans te besig in al die omstandighede van hul
lewe.’
Mnr. S. Griffiths, genl. T. Smuts, J. Visscher laat hulle ten gunste van Afrikaans
hoor, daarom moet 'n Genootskap gestig word. Visscher waarsku teen plathede wat
die ontwikkelde deel kan vervreem. Hy wil skrywers aanmoedig om so'n meesterstuk
in Afrikaans te kry dat alle kwessies meteens opgeruim sal word. Net mnr. Oost het
hom teen Afrikaans uitgespreek, want ‘hy sien geen kans om dit te leer nie’. Lank
is oor 'n tydskrif gepraat. Daarna is die statute vir een jaar aangeneem. As bestuurslede
is gekies: dr. Hoogenhout, A.J. van der Walt, H. Visscher, N.J. de Wet, I. van Heerden,
F.T. Nicholson en Preller. Hulle het die reg gehad om ander by te voeg en toe is die
volgende uitgenooi: Jorissen, dr. D.F. Malan (Montagu), dr. J.D. du Toit
(Potchefstroom), S.W. Pienaar, ds. W. Postma (Bloemfontein), Joh. Visscher
(Bloemfontein), J.S.M. Rabie (Pietermaritzburg), en ds. P.C. Snijman (Steynsburg).
Die bestuur moes dus die hele land verteenwoordig.
Volgens mededeling op die Kongres het 300 mense uit die Transvaal hulle
instemming met die beweging betuig en omtrent 100 uit die Vrystaat.
Dis 'n kort en onpartydige samevatting van wat daardie dae volgens die blad, wat
gedeeltelik onder leiding van mnr. Preller gestaan het, gebeur het. Een ding staan
soos 'n paal bokant die water: Preller het in sy beroemde
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stuk logies geredeneer en daarna doelbewus gehandel. Daar was geesdriftige
medewerkers en die paar teenstanders, wat hulle laat hoor het, is van afdoende
antwoorde gedien. Hulle het in die toekoms van Afrikaans geglo en daarom het hulle
onvermoeid opgekom vir die belange van die volkstaal. In die verskiet, ‘oor 'n honderd
jaar’, het hulle 'n eie letterkunde gesien. Maar Preller het besef dat mooi besluite,
lang betoë en hartstogtelike briewe hulle nie sou bring waar hulle wou en moes wees
nie, daarom plaas hy in ‘De Volkstem’ van 13 Desember sy eerste studie oor Piet
Retief. Skaam was hy nie vir daardie eerste beskeie poginkie nie, maar ook nie tevrede
nie, want sedert daardie tyd is die werk in die verskillende drukke meer en meer
uitgebrei, sodat dit vandag een van die beste lewensbeskrywings in Afrikaans is,
beide wat die vorm en die inhoud betref. En wie twyfel vandag nog daaraan dat dade
soos ‘'n Winternag’ deur Eugène N. Marais (wat in Julie 1905 die lig gesien het),
‘Piet Retief’ deur G.S. Preller (wat op 13 Desember 1905 begin te verskyn het) en
‘Die Vlakte’ deur Jan F.E. Celliers (wat in ‘De Volkstem’ van 12 Mei 1906 vir die
eerste keer afgedruk is) in die taalstryd die deurslag gegee het?
M.S.B. KRITZINGER.
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By die Bouvalle van ou Hellas.
Op die oue, oue mure
Van 'n langvervloë tyd,
Plant die lewe frisse blomme
Aan 'n ewige jeug gewyd.
Onder hierdie puin begrawe,
In vergete slaap gesus,
Het die marmere gedagtes
Van onsterflikheid gerus.
En herbore tree naar vore
Wat nie kon en mag vergaan,
Wat die aarde self bewaar het
Vir onsterflike bestaan.
Dis die dag van weeropstanding,
As al wat groot is, skoon en wys,
Uit die puinhoop van die grafte,
Ewig-roemvol weer verrys.
Op die oue, oue mure
Van 'n sterfelike tyd,
Groei die blomme van die lewe
Aan 'n ewige jeug gewyd.
TH. WASSENAAR.
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Alles in Een Middag.
DIT was helder lig nog toe ons uit die Albertsaal gekom het, want die son, yslik groot
in sy vlammende glorie, het net begin wegkruip agter die geboue en bome. Die
beligting van die aarde was skitterend mooi, ryk en sag soos ferweel. En toe ek daar
op die systraat staan, het dit vir my gevoel asof daar iets wonderliks gebeur het of
gaan gebeur - of ek iets verwag. Maar nee, dit was al daar, ek was daarin. Ek soek
en vind myself. Het die Don Kosakke my dan nie daarnet op hulle stemklanke
weggevoer nie? Ja werklik, die stemme het my gevat en gedra op tone vol en warm
na die hoogtes - net so hoog soos hulle gegaan het en my daar gehou om my heen
en weer te slinger in hulle bruisende, passievolle ritme.... en my daarin verloor.
Ongelooflik sulke heerlikheid en in enig taal ter wêreld onbeskryfbaar! Is dit dan 'n
wonder dat ek vervoer was en dat die wêreld buitekant vir my anders gelyk het? Is
dit dan 'n wonder dat ek in lieriese taal my loflied sing? In my het ek 'n wens ontdek
- 'n wens dat dit altyd so moes wees. Maar hoe kon dit tog? Vlak voor my in die
straat het 'n snorrende stroom van motorrytuie opgedam en het hulle gou die geluide
verjaag wat nog in my kop geklink het. Ek moes 'n plan maak om die oorkant van
die straat te bereik. Dig slaan ek my jaskraag om my nek, want dit was koel en fris,
en met geweld druk ek deur die menigte voetgangers tot langs my maat. Die drukte
van die Londense strate het my altyd tot ergernis geprikkel, ek kon die gejaag en
geywer om eerste te wees nie verdra nie. Dit het my pal aan 'n klomp skape laat dink
wat almal tegelyk deur 'n kraalhoek wil storm - bars of breek. Maar vanmiddag het
ek dit nie eens gemerk nie, want vars in my geheue was nog die musiek en voor my
lê die wêreld gedoop in songloed. Buitendien, ek was nog nie heeltemal in my ou
toestand terug nie en selfs toe ek 'n netjiese sprong moes gee om die voorwiele van
'n motor te ontsnap, was dit 'n ratse blye beweging.
Ons het besluit om deur Hydepark te loop na ons hotel. Dit was 'n hele end maar ons
het die oefening nodig gehad en wat meer was, ons wou die herfskleure in die
besonder aandskemering geniet. Ons was vier in getal en ons het twee-twee in die
teerpad afgestap - soms ver van mekaar soms kort op mekaar se hakke. Die grasperke
wat aan elke sy van ons uitstrek met hulle wonderlike tere groen was besaai met
herfsblare, en om ons in die
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lug, het die windjie wat getrek het nog duisende meer na hulle laaste rusplek gewarrel.
Hoe skoon om so te sterf! Die winter van hulle lewe kleurryker nog dan die somer,
en al dansend na hul graf. 'n Hele ruk loop ons aan in stilte met net die sagte geritsel
- soos fluisterwoordjies van die dorre blare as hulle deur die wind liggies opgeskep
word en speels oor mekaar rol. Net enkele wandelaars het ons teengekom en hulle,
net soos ons, het in gewyde stilte hulle slentergang gegaan.
‘'n Uitkoms’, skrik ek meteens op uit my mymeringe, ‘dat in hierdie stad met sy
miljoene nog so 'n plekkie te vinde is waar die lewe se rusteloosheid jou nie kan
bereik nie.’ En in een asem amper laat ek vraënd volg: ‘Hoe anders dan die groen
by ons in Suid-Afrika.’
‘Ja,’ antwoord my maat kortaf, ‘gebrek aan water het ons seker.’ Aan die toon van
sy stem kon ek duidelik hoor dat ek hom gesteur het. Ek het skuldig gevoel en dus
maar weer in stilte voortgegaan. Die aandgloed het begin verdwyn en hier en daar
het 'n hasie bang tussen die blare rondgesnuffel. Voor ons hef 'n reuse eik hom fier
bokant 'n groep struike omhoog en glinster sy vergeelde blare nog in die laaste
goudstraal. Hier en daar gooi 'n gaslamp sy lig flou voor ons op die teerpad. My maat
het nie die minste teken gegee dat hy bewus was van my teenwoordigheid nie en die
ander paar was of ver agter of ver voor ons. By nadenking was ek maar bly, om die
waarheid te sê, dat ons nie nodig had om met mekaar te diskoers nie, want (ek sal
dit maar nie wegsteek nie) ons sou tog maar eerder of later op mekaar se senuwee
geraak het. Dit was nou eenmaal so: Ons was pal oorhoeks, daarom het ek ook die
ongesteurde oomblikke so waardeer en hom maar laat begaan. Die gedagtes het my
vir 'n paar minute besig gehou, maar na 'n skuinse blik op hom het ek my weer
interesseer in die dinge rondom my ..... standbeelde meestal in militêre drag, fonteine
met hulle waterspuite en die innemendste van alles die silhouette van vryerpare op
die banke wat hier en daar donker teen boomstamme staan op die gras. Van ver op
die luggie gedra het die Londense klokkespel my bereik, en luister ek na die
vervelende eentonigheid van die deuntjie. Wat ek gemaak het, weet ek nie maar ek
het so'n treetjie agter my maat geraak. 'n Mens moet altyd kyk waar jy loop of ten
minste loop waar jy kyk. Dit is waar ek gesondig het. Ek het agter geraak soos ek
gesê het en skielik gewaar ek dat dit donker geword het en dat my maat in elk geval
nie vlak langs my loop nie.
Onwillekeurig gee ek 'n lang heftige stap vorentoe en my skoentoon kom in geweldige
botsing met my maat se hak. Die gort was gaar! Ek het hom te ru uit sy mymering
gehaal. ‘En toe,’ kyk hy my van onder af op.
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‘Ek is jammer,’ antwoord ek skuldig.
‘Het jy gedroom?’ vra hy.
‘Nee... gestruikel.’
‘Kyk dan waar jy loop.’
‘'n Mens sou sê ek het op jou tone getrap.’
Ek het 'n antwoord verwag wat nie gekom het nie en ek het maar die spanning van
my afgegooi. Waarom moet so'n kleinigheid tog soveel steurnis veroorsaak? En per
slot van rekening, ek het hom maar net laat skrik en dit per ongeluk. Vir 'n hele ruk
weer loop ons langs mekaar aan, flink, nie meer op ons slentergang nie.
‘Dit is donker,’ sê ek net om iets te sê, want waarom weet ek nie, maar die
swygsaamheid het my nou nie meer so goed geval nie.
‘Ja, daarom stap ek vinniger.’
‘Hoe laat is dit?’
‘Kan ek miskien in die donker sien?’
So, dan is die meneer se bui nog nie gesak nie? Wat 'n domme streek was dit van
my gewees om so te struikel! Een ding was nou vir my duidelik, en dit was dat ek
nog vir my lompe daad sou moes boet. Moet daar dan altyd iets gebeur om die vreugde
uit 'n mens se lewe te verjaag? Ek gaan nog 'n poging aanwend om my misdaad reg
te maak. Ek trek met die voornemens my gesig uit sy bekommerde plooi. Ewe
vriendelik kyk ek hom in sy oë en met my mooiste glimlag vra ek: ‘Waar was julle
gister?’
‘Waarom?’
‘Ek vra maar; my man en ek het gaan kyk hoedat Borotra vir Austin 'n pak gegee
het.’
‘Nee,’ laat hy stadig volg, ‘ons was na Aldershot.’
Aldershot? En toe het my ou bloed skielik gekook en kon ek my tong nie in toom
hou nie.
‘Om die Engelse leër in sy volle prag of liewer volle mag te aanskou?’
‘Ja.’
Ek was woedend. As hy my nie so'n kort ‘ja’ gegee het nie, dan sou ek miskien
nie so opvlieënd gewees het nie. Die ding het ook so onskuldig op my gekom dat ek
die noodlot dit nie kon vergewe nie.
‘Dit is reeds wat ons nie wou doen nie, want die dinge geskied maar net om ons
te imponeer - ons te laat sien hoe groot en magtig die Engelse nasie is.’
‘En as jy dink die Engelse is nie 'n magtige nasie nie, is jy gekul.’
‘Glad nie. Ek is heeltemal bewus van hulle grootheid, maar ek gaan hulle nie nog
verheerlik deur hulle grootheid te aanskou nie.’
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‘Dink jy miskien ons was nie bewus van hulle doel nie?’
‘Glad nie - ek dink dit glad nie.’
My antwoord was kortaf want my gemoed was vol. Soos 'n dwaallig het iets in my
opgeskiet en was ek verplaas op die Amajoeba-kop. Wat dit in my moes opwek, weet
ek nie. Ek het probeer uitvind maar ek kon nie. Een ding wis ek en dit is dat myne
'n siel was sonder vrede. Waarom kon ek dan ook nie so ongesteur voortleef nie my in alle dinge laat opgaan - deur alle dinge laat meesleep nie? Ek was amper
bitter-bitter teen die iets in my wat nie wou of kon buig nie.
Ek wou my maat 'n vraag vra, maar toe ek die hoteldeur instap en omkyk het my
maat al sy eie koers gekies en moes ek myself afvra: ‘As die eenvoudige paar boere
die vreeslike Engelse mag voor hulle kon gesien het, sou hulle hulle teen die vyand
by Amajoeba gewaag het?’
Soos uit 'n onmeetlike verte klink die Don-Kosakklanke in my ore.
S. BRUWER.
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Nasionalisme in Kuns.
NIE slegs in Suid-Afrika nie, maar ook oor die hele wêreld word aangedring, miskien
hedendaags soos nooit tevore nie, op 'n nasionale element in kuns. 'n Hernude
belangstelling word bespeur in ou volksgebruike, volksliedere, volksdanse, nasionale
argitektuur en kleredrag, kortom, in alles wat van oudsher af die een land en volk
van die ander onderskei het. Die oorsaak van dit alles lê voor die hand. Wat
onherroeplik verlore geraak het word dàn eers gewaardeer soos nooit tevore nie,
maar soms is ons darem ook versiende genoeg om te besef dat iets vinnig aan verdwyn
is, en dan probeer ons red wat nog daaraan te red mag wees.
Ons weet mos, in vroeëre tye was daar, naas geografiese verskille, ook nog die
wat gerieflik aangedui kan word as kultuur-historiese verskille tussen lande en volkere.
Ook weet ons dat laasgenoemde veelal voortgespruit het uit eersgenoemde. Dan moet
ook nog onthou word dat verskillende lande en landstreke in die verlede ontwikkel
het in betreklike isolasie, sodat skerp verskille ontstaan het in taal, lewenswys, sedes
en gewoontes en so meer. Nou is al hierdie verskille, dank sy ons moderne beskawing,
vinnig aan verdwyn. Tog al te vinnig, volgens sommige, volgens ander weer nie
vinnig genoeg nie. Vaneffe het ons nog gepraat van betreklike isolasie, nou
hedendaags bespeur ons dat afstand feitlik nie meer bestaan nie. Al ons moderne
vervoermiddels sowel as uitvindings soos die rolprent, die grammafoon, die pers,
trou bygestaan deur dradelose telegrafie, is met onverpoosde, onverdrote ywer besig
om tot selfs die verste uithoeke van die aardbol met mekaar in gedurige aanraking
te bring. En met watter gevolge? Ons almal begin hoe langer hoe meer alle nasionale,
kultuur-historiese verskille prys te gee en mekaar gelykvormig te word in die aanneem
van 'n kultuur gebaseer op moderne, wetenskaplike ontdekkings en uitvindings. Sê
maar gerus meteen, 'n Anglo-Amerikaanse kultuur wat glad nie so stadig nie die hele
wêreld dreig te verower. Nasionale kleredrag word oorals opsy gelê vir die
gerieflik-praktiese, higiëniese modes van vandag. Ons bewoon al hoe meer dieselfde
soort huise, voorsien van dieselfde soort meubilering en moderne installasies, ons
eet dieselfde soorte voedsel, veel waarvan uit fabrieke in blikkies kom, ons lees
dieselfde soort boeke, tydskrifte en koerante en kry uit hulle dieselfde idees aangaande
die lewe, ons hou ons onledig met dieselfde soort werk, doen aan dieselfde soort
sport en vermaak ons op dieselfde manier. Ja, binnekort, as ons nie oppas nie, spreek
almal dieselfde taal, hetsy Engels, Amerikaans of Esperanto, en sal
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verskillende landstale ook behoort tot die vele onderskeidingstekens van vervloë dae
toe daar nog kans was vir indiwidualiteit op allerlei gebied. 'n Blye vooruitsig volgens
praktiese, nugtere verstandsmense, 'n droewige volgens onpraktiese dromers, idealiste
en kunstenaars.
Hierdie gelykmakingsproses word darem nog ten dele gekeer, en dit wel deur
nasionaliste (in die breedste sin van die woord), kunstenaars en toeriste. Ja, toeriste!
Want nog nooit was reis so veilig en so gerieflik soos nou nie, en nog nooit was die
getal bevoorregtes, wat die tyd en die middele besit om vreemde oorde te besoek, so
groot en so onkeerbaar nie. En kom hul dan in 'n vreemde land, dan is die eerste
vraag steeds:
‘Wel, en wat is hier te sien wat in my eie land nie te sien is nie?’
En naas geografiese en klimatiese verskil is daar ook nog, ten spyte van die spore
van moderne beskawing wat dreig om alles oor die hele wêreld so eentonig te laat
lyk, die verskille wat dagteken uit die goeie oue tyd toe die verskil, om maar 'n enkele
voorbeeld te noem, tussen 'n gemoderniseerde sjinees en sy omgewing en 'n
gemoderniseerde Suidsee-Eilander en syne heelwat frappanter was dan wat dit nou
hedendaags is. Want die getal moderne Sjinese en Suidsee-Eilanders neem by die
dag toe, en 'n moderne Sjinees en Suidsee-Eilander mag in veel opsigte beter en
gelukkiger wees dan sy voorvaders was, maar niemand sal tog wil ontken dat hy in
die moderniseringsproses prysgegee het, en nog steeds besig is om prys te gee, wat
hom in die verlede onderskei het van ander.
In lande wat reeds lankal en druk deur toeriste besog geword het, kom mens soms
tot die gevolgtrekking dat seker eienaardighede, seker besienswaardighede meer
terwille van ryk toeriste kunsmatig aan die lewe gehou word dan terwille van die
inwoners self. Goddank, sê die kunstenaars onder ons, daar is darem seker verskille
wat altyd sal bly bestaan. Die Switserse Alpe sal bergklimmers en sportsmanne nog
tot speelgrond strek al het die laaste skilderagtige chalet met sy skilderagtig gekleede
bewoners reeds van die toneel verdwyn, en al word die Switserse jodelroep en die
klokkies van koeie en bokke nie meer gehoor nie. Die onmeetlike sandwoestyn met
sy palme en oases sal nog lok en bekoor al het die vernielingswerktuie van die
volgende wêreldoorlog die Sfinks en die Piramiede vergruis. Die slee, die kano, die
kameel, die masjiela en die ossewa mag in onbruik raak omdat die moter en vliegtuig
hul plek vervang het, maar ysvelde, berge, mere, riviere en woestyne sal daar nog
wees om oor te steek, te beklim of te deurkruis.
Nasionaal, om tot ons onderwerp terug te keer, mag dus alles heet wat die een land
van die ander nog onderskei of in die verlede onderskei het. Taal, godsdiens, sedes
en gewoontes, vervoermiddels, huise, spys en drank, kleredrag, werk en ontspanning
- ja, gewis is al wat in verskillende
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lande eienaardig, kensketsend was aan die dinge tog te vinnig aan verdwyn. Maar
hier kom ons by die heerlike taak van die kunstenaar, die taak, plig, of liewer gesê
die voorreg om in boek, lied en beeld te verewig al wat in lang vervloë tye, of nou
nog, kensketsend van sy land en volk mag geheet het of heet. Wat vir moderne,
praktiese doeleindes reeds totaal uitgedien is, vorm dikwels juis die skoonste en
rykste stof tot inspirasie vir die skrywer, digter, musikus, beeldhouer of skilder. Ons
reis wel almal tans by voorkeur per lugskip of moter, maar ons ossewa is reeds besing
en kan nog vaak besing word in die toekoms.
Vele nasionale instellings wat dagteken uit die donker verlede word tans in die lig
van moderne beskawing nie alleen as uitgedien beskou nie maar ook as bepaald
afkeurenswaardig. Slegs die kunstenaar verlustig hom nog daarin. Die moderne,
geëmansipeerde Sjinese vrou wil nie meer haar voete, deur die digters van haar land
voorheen besing as ‘goue lelies’, belet om hul normale formaat te bereik nie; die
moderne Fiji-Eilander beskou 'n getatoeerde liggaam as onesteties en onhigiënies.
Die toordokter se dae in ons land is getel, en nie lank gelede nie is 'n inboorlingvrou
ter dood veroordeel weens die heidense moord van haar tweeling. Maar die kunstenaar
mag hom as kunstenaar verlustig selfs in wat van 'n moreel-etiese standpunt verdoem,
afgeskaf of onderdruk word. Nog meer, dis sy taak om daarop te wys dat al die
nasionale instellings goeies sowel as slegtes, 'n reg of rede tot bestaan gehad het in
vroeëre tye en op hul manier bygedra het tot die ontwikkelings-geskiedenis van 'n
land en volk.
Maar daarby dien onthou te word dat die kunstenaar nou eenmaal 'n allerlastigste
mens is en om die dood nie aan bande wil gelê word nie. Kuns is vir hom nie slegs
nasionaal nie, maar ook internasionaal. Wil 'n Afrikaanse skilder byvoorveeld liewer
'n onderwerp kies uit die Griekse mitologie of uit die ou Noorse sagas dan uit ons
volksgeskiedenis of Bantoemitologie, dan kan ons hom nie keer nie. Ons kan slegs
in alle beskeidenheid daarop wys dat beide die Griekse mitologie sowel as die ou
Noorse sagas reeds vir veel ander en beter kunstenaars voor hom tot onderwerp
gestrek het, maar dat ons geskiedenis en Bantoemitologie nog wag om aangewend
te word. En dan nog sal hy 'n antwoord klaar hê. Hy sien mos verder as ons, ver
verby punte van verskil, hy sien tot by punte van ooreenkoms. En dié is ruim so
belangrik, ruim so inspirerend vir hom. Daar is seker dinge wat mense oor die hele
wêreld met mekaar gemeen het. Menslike hartstogte soos liefde, jaloesie, haat,
ambiesie. Realistiese, algemeen-menslike probleme soos armoede naas rykdom, jeug
naas ouderdom. In hoever, en in watter opsigte 'n Afrikaner verskil van of ooreenkom
met 'n Griek uit die
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ou klassieke, of 'n Bantoe of 'n ou Vikinger, kan nie sommer kortweg bepaal word
nie. Maar ons weet darem daar is punte van ooreenkoms naas punte van verskil.
Alweer die heerlike roeping van 'n kunstenaar om die juiste ewewig te bewaar in sy
kunswerke tussen wat nasionaal en wat internasionaal mag heet, tussen tydelike en
verganklike punte van verskil en ewigdurende en onverganklike punte van ooreenkoms
tussen mens en mens.
Ondertussen mag miskien aangemerk word dat ons reeds in ons jong letterkunde
twee uitstaande voorbeelde het van kunswerke wat vir ons taamlik ver buite die
grense van ons eie land en tyd voer, te wete Leipoldt se drama ‘Die Heks’ en
Langenhoven se heerlike ‘Skaduwees van Nasaret’. Die heksevervolgings van die
middeleeue, en Jesus van Nasaret se lewensloop en leerstellings mag 'n Afrikaner
ewegoed as enige ander landsman tot onderwerp strek.- Sommige sal selfs wil beweer
dat ons in bogenoemde werke gedagtes en gesigspunte aantref wat tiepies van ons
land se mense is, en aldus nuwe lig mag gooi op welbekende, vaak tevore behandelde
onderwerpe. Ook dink ek hier onwillekeurig aan Leipoldt se Oosterse Dagboek,
waarin hy met soveel besieling die skoonhede van Sumatra en Java besing. Lande,
persone, tydperke maak eintlik geen saak nie vir 'n kunstenaar wat naas bykomende
punte van verskil ook nog die essensiële punte van ooreenkoms raaksien.
Maar dis gewoonlik die belangstellende vreemdeling eerder dan die gebore Afrikaner
wat so ernstig wil aandring op 'n eg nasionale element in ons kuns. Al wat ons land
eie is, en gevolglik vir hom en die res van die wêreld nuut en vreemd, wil hy daarin
verteenwoordig sien. ‘Wil 'n Afrikaner 'n onderwerp vir 'n drama hê’, het 'n Engelse
kunskrietikus onlangs beweer, ‘dan moet hy tog in vredesnaam wegkom van dorpe
en stede en hom wend tot die eensame veld, die afgeleë boereplase of die kafferkrale
vir inspirasie.’ Met ander woorde, die lief en leed van dorp en stad is oor die hele
wêreld min of meer dieselfde, maar kom jy weg van die beskawing, dan vind jy ook
wat tiepies, kensketsend van 'n land is.
Mag ons eie mense dit nog duld dat 'n digter onder ons die nagtegaal noem, die
vreemdeling sal in die plek daarvan die Bokmakierie, Piet-my-Vrou, of tingtinkie
wil stel. 'n Swaan? Foei nee, watter aanstellery! Honderdmaal liewer 'n volstruis!
Swane en nagtegale is hier nie te vind nie, gevolglik kom hul aanwesigheid in ons
poësie hom dadelik voor as stereotiepgekunstel. Rose en maanskyn en liefde? Die
is by ons tog ruim so skoon soos elders, al is dit van die dinge wat ons met so baie
ander lande gemeen het! Ja... dis waar... sal hy onwillig toestem, maar tog, in
hemelsnaam, liewer iets eg en eksklusief Afrikaans! Die wêreldberoemde danseres
wat ons
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land besoek ontvang liewer 'n ruiker van Afrikaanse veldblomme as huldeblyk dan
die fraaiste tuin- of broeikasprodukte. En sy verkyk haar, met 'n entoesiastiese
belangstelling wat vir sommige van ons belaglik skyn, aan die primitiewe
inboorlingdanse en luister opgetoë na barbaarse inboorlingmusiek en sang.
Van musiek gesproke, 'n aspirant-komponis onder ons is eens flink op die vingers
getik omdat hy Barcarolles, Tarantellas en Nocturnes probeer skep het (of, volgens
die krietikus, naboots!). Dieselfde krietikus, alweer 'n uitlander van geboorte, het dit
darem nie by afbrekende kritiek gelaat nie, maar het gewys op inspirasie wat te kry
is uit die lokroepe van ons voëls, ons statige psalms en gesange (deur die voortrekkers
ons eie gemaak hoewel van oor die see hierheen gebring), en ook, ja, uit ons
Bantoemusiek. Intussen kan ek nie help om in alle beskeidenheid op te merk dat dit
lyk of die taak van ons eg nasionale komponiste heelwat moeiliker skyn te wees dan
die van ons letterkundiges, boumeesters, skilders en beeldhouers. Laasgenoemdes
veral hoef hul slegs te wend tot ons heerlike natuur, ons ryk planteen dierelewe, ons
pragtiepes onder die naturelle, om materiaal te vind wat kunstenaars uit ander lande
hul wel mag beny.
Dat oorseese kultuur ons kultuur beïnvloed is nou eenmaal nie weg te redeneer nie.
Dan kom daar ook nog die spore nagelaat deur 'n opvoeding wat, nog geen twintig,
dertig jare terug nie, allesbehalwe nasionaal mog heet. Verrassende bewyse daarvan
kom nog kort-kort by ons voor. ‘Noord’ word nog deur meeste van ons in verband
gebring met koue, en ‘Suid’ met warmte, net omdat die Europese letterkunde wemel
van die assosiasies. Maar ten noorde van ons land lê die ewenaar, en ten suide die
poolstreke! Ons dwing nog kort-kort om 'n sentimentele ophef te maak oor ‘lente’
terwyl geen Afrikaner regtig 'n besef kan hê wat die towerwoordjie beteken nie voor
hy nie 'n Europese winter met sy ewige wonder van daaropvolgende lente meegemaak
het nie.
Maar of ons nou ook al 'n pleidooi wil lewer vir nasionalisme in kuns of vir
internasionalisme, een ding dien onthou te word:
Ons wilde diere sal eendag slegs in groot wildtuine soos die Krugerpark aangetref
word, ons veldsblomme slegs in kweekplekke soos die Botaniese Tuin te Kirstenbosch
te vinde wees.
Ons museum sal eendag volledige versamelings bevat van al wat ons, blanke sowel
as naturelle, in hierdie land onderskei het van ander lande en volkere, hoewel die
versamelings nie so groot, so uitgebreid sal wees nie soos die van lande en volkere
wat heelwat meer as drie eeue se geskiedenis
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agter die rug het. Maar ons, saam met die res van die wêreld, sal dan die gelykstellende
eenvormigheid van 'n meganiese beskawing reeds ondergaan het. In maniere,
gewoontes, idees, leefwyse, in alles sal ons gelyke tred hou met die res van die wêreld.
En daar sal dan slegs die kunstenaars wees om vir ons die verlede in boek, beeld en
lied te laat herlewe, en ons te herinner aan daardie dae toe indiwidualiteit en
nasionaliteit nog hand aan hand gegaan het.
MARIE LINDE.
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Die Lied van Delila.
Die rooi van awendlugte,
Die fluistering van die wind,
'n nooi se droewe sugte Dis drankies vir 'n kind.
Ek is moeg vir die geur van rose,
Ek is moeg van maneskyn,
Van kalmpies minnekose,
En ligte liefdewyn.
O skink my die rooi-rooi bloed
Uit 'n hart wat brand en bloei;
O gee my die liefdegloed
Wat tot brandende haat vergloei.
En soos brandhout wat 'n bloesem
Van vuur en vlam ontbloot,
Ontvang ek aan my boesem
Die liefde en die dood!
EITEMAL.
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Maanskyn.
(Uit die Frans van Guy de Maupassant.)
VADER Marignan was 'n lang, maer priester met 'n altyd verhewe maar regskape
gees. Sy geloof was onwrikbaar stewig sonder ooit enige vertwyfeling, en hy was
eerlik daarvan oortuig dat hy sy God geken het, Sy wil en weë begryp het.
Soms wanneer hy met lang passe op en neer wandel in sy klein plattelandse
klooster, kom daar 'n vraag in sy gees op: ‘Waarom sou God dit nou gedoen het?’
En dan soek hy halsstarrig na die antwoord, plaas homself in sy verbeelding in God
se plek en byna altyd vind hy 'n bevredigende oplossing. Dit was sekerlik nie hy wat
in 'n drang van godsdienstige nederigheid geprewel het: ‘Heer, u weë is onnaspeurlik!’
Hy sê altyd aan homself: ‘Ek is Sy dienaar, ek moet Sy beweegredes weet, en as ek
dit nie weet nie moet ek hul vind.’
Die hele natuur was vir hom met wonderlike redelikheid geskep. Die ‘Waaroms’
en die ‘Daaroms’ het altyd teen mekaar opgeweeg. Die môrestonde, byvoorbeeld, is
daar om die ontwaking te verbly, die dag om die grane en vrugte ryp te maak, die
reën om die plante en bome te benat, die aand vir die voorbereiding tot rus, die stille
nag vir slaap.
Die vier Seisoene het volmaak voldoen aan al die behoeftes van die landbou, en
nooit het die priester vermoed dat die natuur na geen doel strewe nie en dat alles wat
leef hulself daarenteen aangepas het aan die harde eise van jaargety en klimaat.
Maar die vrou het hy gehaat, onbewus gehaat en instinkmatig verag. Dikwels het
hy die woorde van Kristus aangehaal: ‘Vrou, wat is daar gemeen tussen jou en my?’
en dan voeg hy daarby: ‘'n Mens sou sê, dat God self ontevrede gevoel het met daardie
werk van Hom.’ Vir hom was die vrou werklik die twaalfkeer onreine kind waarvan
die digter praat. Sy was die versoekster wat die eerste man in die afgrond gesleep
het en wat nog altyd haar werk van verderf voortsit. En meer nog as haar verderflike
liggaam het hy die liefhebbende gees gehaat.
Dikwels het hy hulle liefde op hom gerig gevoel en ofskoon hy geweet het dat hy
onverwondbaar is, het dit hom rasend gemaak, daardie ewige behoefte aan liefde by
hulle. Volgens hom het God die vrou geskape om die man te versoek en te beproef.
Hy moes die vrou met die grootste om-
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sigtigheid nader en met die vrees wat 'n mens vir strikvalle het. Sy was inderdaad
net soos 'n strikval met haar arms en lippe uitgestrek na die man.
Net die nonne kon hy veel want hulle gelofte het hul onskadelik gemaak; maar
selfs hulle het hy op 'n afstand gehou, want in die diepte van hul getekende en
vernederde hart het hy altyd nog daardie eindelose hunkering na liefde sien lewe.
Dit dring tot hom deur al is hy 'n priester. Hy sien dit in hul oë, wat meer betraand
is as dié van die monnike, in die vervoeringe waarin hul geslag hom meng, in hul
drang van liefde tot Kristus - 'n drang wat Hom onwaardig is omdat dit vroueliefde
is, liefde uit die vlees; hy sien dit, daardie vervloekte liefderikheid, selfs in hul
onderdanigheid, in die teerheid van hul stem as hul met hom praat, in die neergeslane
oë, en in die trane van berusting as hy hul skerp tereggewys het.
En hy skud sy kierie as hy uitgaan by die kloosterpoort, en hy loop met uitgerekte
treë asof hy vlug vir 'n gevaar.
Hy het 'n niggie wat met haar ma daar naby woon. Hy wil graag hê dat sy 'n
liefdesuster moet word, maar daarvoor is sy te vol lewensblyheid en ligsinnigheid,
en wanneer die abbé preek, lag sy. As hy dan boos op haar word, omhels sy hom
hartstogtelik en druk hom teen haar hart; en al probeer hy onwillekeurig om hom te
bevry, laat dit hom tog 'n sagte vreugde smaak, roep dit in hom wakker die gevoel
van vaderskap wat diep in elke man sluimer.
Dikwels het hy met haar van God gepraat, van sy God, as hulle langsmekaar deur
die velde loop. Sy het weinig daarna geluister en liewers die hemel, die bome en
blomme beskou met die lewensgeluk stralend uit haar oë. Soms het sy vorentoe
gehardloop om 'n vlieënde insek te vang, en as sy dit teruggebring het, roep sy uit:
‘Kyk, hoe pragtig is hy, oom; ek het lus om hom te soen.’ En daardie ‘lus om te soen’
het die priester geprikkel en vererg, want daarin het hy weer die onuitroeibare
liefderikheid gesien wat altyd aan die ontkiem is in die vrouehart.
Dan, eendag fluister die huishoudster van vader Marignan hom in die oor dat sy
niggie 'n minnaar het. Dit gee hom 'n groot skok en hy bly verstomd staan, met sy
hele gesig vol seep, want hy was net besig om te skeer. Toe hy weer tot verhaal kom,
roep hy uit:
‘Dis nie waar nie, jy vertel 'n leuen, Mélanie!’
Maar die boervrou lê haar hand op haar hart:
‘Dat onse Heer oordeel of ek 'n leuen vertel, meneer. Sy gaan elke aand soontoe
netsoos haar ma gaan slaap het. Hul kry mekaar langs die rivier. Loop maar net tussen
tien- en twaalfuur en u sal sien.’
Hy hou op met skeer en begin driftig op en neer stap soos hy altyd doen in ure van
ernstige oorpeinsing. Toe hy weer begin skeer sny hy hom
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driekeer raak van sy neus af tot by sy oor.
Heeldag het hy niks gepraat nie, oorweldig soos hy was deur verontwaardiging
en woede. By sy woede as priester wat voor 'n onoorwinbare liefde te staan kom, is
nog gevolg die verbittering van die morele vader, die leermeester en die
geestesversorger wat bedrieg en mislei is deur 'n kind. Hy het daardie oorstelpende
gevoel ondervind van ouers wie se dogter aankondig dat sy sonder hulle raadgewing
en ten spyte van hulle haar eggenoot gekies het.
Na die aandete probeer hy om 'n bietjie te lees, maar dit wil nie stryk nie en hy
vererg hom meer en meer. Toe dit tienuur slaan neem hy sy kierie, 'n gedugte knuppel
wat hy altyd meeneem as hy in die nag 'n sieke gaan besoek. En hy bekyk met genoeë
die groot kop in sy sterk boerehand. Dan meteens lig hy dit bo sy kop, en op sy tande
knersend laat hy dit op 'n stoel val sodat die mat in duisend stukkies spring en op die
grond val.
Hy maak die deur oop om uit te gaan maar bly op die drumpel staan verras deur
die byna ongekende maanskynprag.
En omdat hy begaaf is met 'n verhewe gees - 'n gees soos dié wat die Vaders van
die Kerk, daardie digterdromers, moes gehad het - gevoel hy hom plotseling verruk
en aangedaan deur die grootse, serene skoonheid van die bleke nag. In sy klein tuintjie
nou geheel oorstroom met die sagte lig teken die vrugtebome hul byna-blaarlose
takke in slanke skaduwees af; terwyl die reuse kamfertoelie teen die muur 'n sag-soet
geur uitadem en 'n soort van bewierookte gees in die somernaglug laat swewe.
Hy haal diep asem en drink die lug soos dronkes die wyn drink, en hy stap stadig
aan, onder die bekoring van die wonderlike toneel, sodat hy byna sy niggie vergeet.
Sodra hy in die oop veld kom, gaan hy stilstaan om die vlakte in oënskou te neem
wat geheel oorstroom is deur die strelende skynsel, geheel oorstelp in daardie teer,
kwynende bekoring van die kalme somernagte. Onophoudelik stuur die paddatjies
hulle kort, helder klinkende note die ruimte in, en die veraf nagtegale meng met die
betowering van die maanskyn die melodie wat drome sonder kwellings wek, ligte,
weerklinkende musiek gemaak in kusse...
Hy stap weer aan met 'n hart wat faal sonder dat hy weet waarom. Hy gevoel hom
skielik verswak en afgemat. Hy is lus om te gaan sit, daar te bly en God in sy werk
te bewonder.
Al langs die rivier daaronder kronkel die ry hoë popliere, en 'n ligte damp wat die
strale van die maan laat deursyfer, bly versilwerd en glansend om die rivierloop hang
en oordek die hele kronkelweg van die water soos 'n ligte, gasige stof.
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Die priester gaan nog 'n keer stilstaan, tot in die diepte van sy siel deurdring van 'n
vertedering wat onweerstaanbaar groei. En 'n vertwyfeling, 'n vage ongerustheid
gryp hom skielik aan; hy voel in homself weer een van daardie ondervragings oprys
wat hy soms aan homself stel:
Waarom doen God dit nou? Aangesien die nag bestem is vir slaap en vergetelheid,
waarom dit dan bekoorliker maak as die dag, meer besielend as die môrestond en
meer strelend as die awenduur; en waarom maak hierdie langsaam en verleidelike
ster wat bestem skyn te wees om sy waas oor dinge te gooi wat te teer en geheimsinnig
is vir die felle sonlig - waarom maak dit die skaduwees so helder?
Waarom gaan die bekwaamste van die voëlsangers nie soos die ander rus nie, maar
stort sy musiek uit in die ontroerende nag? Waarom die halfgesluierde wêreld?
Waarom dié trillings van die hart, dié ontroering van die gees, dié verkwyning van
die vlees?
Waarom dié ontvouing van bekoorlikhede as almal slaap en niemand sien nie?
Vir wie is dié sublieme skouspel bestem, hierdie oorvloed van poësie wat uit die
hemel op die aarde stort?
En die abbé verstaan niks daarvan nie.
Maar kyk daaronder op die rand van die grasveld, onder die gewelf van die bome
in die glansende newel, verskyn twee skaduwees wat sy aan sy voortwandel. Die
man is groter as die meisie, sy arm is om haar nek en af en toe druk hy 'n soen op
haar voorhoof. Hul bring skielik lewe in die slapende veld wat hul omsluit soos 'n
goddelike raam vir hulle alleen gemaak. Hulle skyn saam te smelt in één wese, die
wese vir wie hierdie kalm en stille nag geskep is, en hul nader die priester soos 'n
lewende antwoord, die antwoord wat die Meester gee op sy vraag.
Hy bly staan met kloppende hart en hy verbeel hom dat hy 'n Bybelse toneel
aanskou, soos die liefde van Ruth, die vervulling van 'n begeerte van die Heer in een
van daardie groot toneelversieringe waarvan die heilige boeke praat. En vanself
verrys in sy gees die Hooglied, die hartstogtelike krete, al die warme poësie van
daardie gloeiende gedig.
En hy sê aan homself: ‘God het miskien hierdie nagte gemaak om die mens se
liefde te besluier.’
Hy tree terug voor die voortwandelende paar. Dis nietemin sy niggie, maar hy vra
homself af of hy nie nou sy God ongehoorsam gaan wees nie: laat God dan gladnie
die liefde toe nie aangesien Hy dit omring met so'n weeldeprag?
En half-beskaamd vlug hy weg asof hy 'n tempel binnegetree het waarin hy nie
die reg het om te gaan nie.
Vertaal deur J.F. MARAIS.
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Die Oproep van die Heerskare.
(Homeros, H. II. 459.)
Kyk soos die vele geslagte
van voëls en gevleuelde diere,
Ganse en kraanvoëls en swane,
die swane met slank-lange halse
Daar in die Asiese weiveld
en rondom die stroom van Kaüstros
Rondfladder hier en daar ginds ook
en vreugdevol speel met hul vlerke,
Skree soos hul vorentoe aanspring,
en luid is die weiveld van klanke,
- Sò het die vele geslagte
gestroom van die skepe en hutte
Tot in Skamandros se vlakte
en vreeslik klink toe die aarde
Onder die voete van krygsman
wat aanloop en voete van perde.
Daar staan hul nou in die weiveld
die blomryke veld van Skamandros,
Tienmaal duisend so dig
as die blare, die blomme in lente.
Ja, en soos vele geslagte
van vlieë wat saampak soos wolke,
Hul wat die herder se stal
met hul drukte bedreig en tekeer gaan,
Vroeg in die voorjaar as melk
die boere se emmers bevogtig Sò dig staan teen die Trojers
Achajers met lokke langharig
Smagtende daar op die vlakte
hul vyand te skeur in hul woede.
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Hul, soos die herders van bokke
die dwalende kuddes gaan afskei
Ligtelik, as in die weiveld
hul vee in verwarring geraak het,
Sò het die leiers hul nou
in hul klompe en bendes gerangskik,
Klaar vir gevegte wat nader,
en onder hul skry Agamemnon
(Oë en hoof soos van Zeus
wat vaak hom verheug in die donder,
Middel, soos Ares so sterk
en sy bors soos diè van Poseidon).
Net soos 'n stier in die kudde
vèr uitsteek, vèr bo die ander,
- Almal wat wei in die veld
die moet wyk voor sy sterkte en glorie,
Sò het ook Zeus vir Atreides
laat lyk en begiftig met kragte
- Helde moes wyk vir sy glorie
die menigte lyk by hom nietig.
T.J. HAARHOFF.
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Herfs in Holland.
Wanneer die herfs oor Holland sluip dan brand
die bome geel, die blare sak in swerms,
al ruisend in die wind, en sprei 'n sagte,
'n lewende gewaad oor klam - koel grond;
en as die son uit newels duik, styg mild
'n sag-soet geur van skoonheid droef vergaan,
van mooi, gestorwe dinge daaruit op, Soos uit 'n enkel blomgeur soms kan stroom
herinneringe uit die newelland
van ou ervaring, en die siel dan bewe
vol soet verwagting as die oue weer
langs nuwe weg ontbloei en botkrag kry.
Die pikswart kraaie sit droef-eensaam in
die dorre takke, hoog teen diepblou lug,
en saans, as ver die son in newels sink
groot, rond in wonder-diepe vreedsaamheid,
dan maal hul lanfer-swart daarbo en kras
bang-skerp 'n boodskap dat die koue kom.
Sag in die milde skemerlug streel soet,
soos bly musiekgestroom as ons ontwaak,
gesuis van sense die gevoel wat droom.
Die riete val in hopies neer, - en hoog
staan miedens hooi, fris - geurend langs die gragte.
Op diep-groen weie kleur die beeste bont,
tot hul vervloei in skaduwees wat wyd
oor gragte en dieptes soos 'n stemming groei.
In skeem'ring-innigheid verdrink geluide
in stiltebron, die lug word wyd en groots
soos wanneer ons gemoed 'n vrede voel
voordat die digterstem ontwaak, daar sing
die stilte self.
Om bome verlangs lê 'n ring van newels
wat wegwaas verder in die skemering om in
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die nag se hart soos spierwit vag te glans
wanneer die maan dit blink deurstroom met lig.
En smôrens is die gras glans-nat van dou
wat glinst'rend tril aan krom-gebuigde riet.
In waterdieptes droom die somer nog
so ryk en vol; maar herfs se skoonheid huiwer
in die natuur.
'n Vreemde weemoed bewe in die hart
oor goudgeel bome wat hul blare stort
in dieptes, die verganklikheid van skoonheid
kom weer in alles uit natuur gebore.
Tog, o so kort die weemoedsryke uur,
so mooi die somergroei se afskeidshuiw'ring:
Herinneringe wat verrein en bly.
O skoonheid wat vergaan, die sense suis
sag in die riet en kraaie kras daarbo,
die swawels kwetter en wil suidwaarts vlie!
O skoonheid van die herfs, O afskeidsuur,
hoe kort die skoonheid met sy weemoed duur!
C.M. VAN DEN HEEVER.
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Of Nog Hoër.
(NA DIE HEBREEUS VAN ISAAK LEIB PERETZ.)
(I.L. Peretz, 1851-1915, is een van die vrugbaarste en mees gelese
Nu-Hebreeuse skrywers en digters, en geld as die skepper van die kleine,
afgeronde beeld, die fyne, elegante skets in die Nu-Hebreeuse literatuur.
Baie van sy produkte is in Jiddies geskrywe, self het hy baie daarvan in
Hebreeus vertaal, maar het ook oorspronklike Hebreeuse sketse gegee.
Dikwels, en so ook onderstaande verhaal, speel sy stukke in die wêreld
van die Charsidisme, d.i. dié beweging uit die 18de eeu, waarin die
gevoelsvroomheid sy regte weer op die kasuistiek en ritueel verower het.
Die verhaal verplaas ons in die boetedae van Oktobermaand omstreeks
die Joodse Nuwe Jaar en Grote Versoendag.)
AL die dae van die Boetgebede, elke môre, is die Rabbi van Nemierow verdwene.
Sy huisgenote staan vroeg op vir die Boetgebede, gaan uit en laat die deur agter hulle
oop; sonder twyfel gaan hyself daarna ook uit. Maar nooit sien iemand vir hom, nie
op die straat, en nie in die sinagoge of in die leersaal nie, nog by 'n groep bidders.
En kyk, wat betref die oop deur - daar is niks in nie; in die huis van die regverdige
sal g'n diewe kom nie; laat een van hulle die klink van die deur aanraak, ek is seker,
sy hand sal verdor. Maar waar is die Rabbi?
Hulle sê: Sonder twyfel daarbo! Die dae - vreeslike dae: die behoeftes van die
volk Israel is vermenigvuldig; hulle het ondersteuning nodig, vrede, gesondheid,
Godsvrug en vrees vir die sonde... En al nader kom die dag van gerig, die Regter van
die ganse aarde sal gerig hou, en die satan gaan orals rond op die aarde, en soek en
speur met duisende oë in die holtes en splete van die hart en van die siel! En hy verlei
en versoek, en styg op en klaag aan! En wie sal bestaan op die dag van angs, as net
die heilige van Israel uit Nemierow?
Sonder twyfel styg hy op na daarbo, en werp hom neer voor Sy troon van
heerlikheid, en doen voorbede vir die volk Israel; en partymaal sug hy daarby seker
sterk, soos sy gewoonte is!
En kyk, daar kom na Nemierow 'n teenspreker uit die Jerusalem wat in Lithauen
is, en sy mond is vol spotlag.
Soos bekend is, groot is die vermoë van die Lithauers in die geopenbaarde dinge,
maar hulle siel is dor, sonder die minste sappigheid van die geloof van die regverdiges!
En die Lithauer spot, en bewys as 'n uitgemaakte
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saak, dat ook Moses, onse Meester - vrede sy hom - nie na daarbo gegaan is nie,
maar na benede meer as tien span - en die regverdige uit Nemierow ook nie anders
nie!
Maar as dit so is, waar is dan die Rabbi in die uur van die Boetgebede?
En die Lithauer sê, dat hy vir hom moeiliker vrae te stel het as hierdie...
Maar in dieselfde oomblik besluit hy by homself om die ding grondig te ondersoek.
En nog dieselfde dag, tussen die namiddag- en die aandgebed, sluip die Lithauer
in die slaapkamer van die regverdige en gaan lê onder sy bed..., en hy is nie bang
dat die slaap hom te magtig sal word nie; is hy dan g'n Lithauer nie! En hy kies vir
hom 'n Talmoed-traktaat uit en leer dit uit sy kop, en hy lê die hele nag, en leer uit
sy kop!
Om een uur, voordat die oproep vir die Boetgebede klink, merk die Lithauer dat
die regverdige hom omgooi op sy bed, dat hy kla en sug, sug en kla. En kyk, dit was
bekend, dat die klagte van die regverdige van Nemierow vol was van smart en lyding
en uitstortinge van die siel, en elkeen wat dit hoor moes waarlik uitskree! Maar
hierdie man, hy hou nie op met saggies te leer nie....
So lê hul twee daar, die Rabbi op die bed, en die Lithauer onder die bed.
Toe die oproep vir die Boetgebede klink, hoor die Lithauer dit, en kyk, groot is
die beweging in die aangrensende kamers, die huisgenote kom uit hulle bedde, steek
die ligte aan, was hulle hande, trek aan en gaan weg, en maak die deure oop....
Daarna word alles weer rustig, en die lig, wat uit die aangrensende kamers geskyn
het onder die bed van die regverdige, is dood. En hy bly alleen met die rabbi in die
huis.
Daarna moes hy erken, en hy skaam hom nie, dat in dieselfde oomblik 'n duister
skrik op hom geval het. Want dit is g'n geringe saak nie om alleen te wees met die
regverdige in die uur van die Boetgebede! Maar, die Lithauer gee nie gou in nie, hy
bewe oor sy hele lyf, maar bly lê!....
Intussen staan ook die regverdige op van sy bed.
Hy staan op, en doen wat nodig is, en kom nader na die klerekas, en neem daaruit
'n bondeltjie klere, naamlik: 'n wit linne-broek, wyd en kort, groot laarse, bestryk
met pik, 'n dik, harige baadjie en 'n harige hoë mus, en 'n leer gordel beslaan met
kopernaëls - boereklere!
Daardie klere trek die regverdige aan, en uit die sak van sy baadjie steek die ent
van 'n dik lyn...
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En die Lithauer kan sy oë nie glo nie, en hy dink, dat hy vas slaap in die nag en 'n
droom sien... maar dit was g'n droom nie...
En die rabbi gaan uit sy kamer, en die Lithauer staan saggies op en loop agter hom,
soos die skaduwee agter 'n mens loop.
En die rabbi gaan van kamer tot kamer, tot hy in die kombuis kom, en hy buk
onder die stookplek, en hy vat 'n byl om hout te kap, en steek dit in sy gordel, en
gaan die huis uit.
En die Lithauer agter hom, en reeds kom by hom die gedagte op dat die Rabbi
oordag 'n regverdige is, en 'n rower by nag...
En die Rabbi gaan soetjies langs die sykante van die strate, en die skrik van die
vreeslike dae swewe daarbuite. En keer op keer breek daar en kom uit een of ander
huis 'n bitter gesug of 'n lied van die Boetgebede. En die Rabbi verskuil hom in die
skaduwees van die huise, en gaan van huis tot huis in die maanlig, en die Lithauer
agter hom... en sy hart klop soos 'n berg by elke stap van die regverdige.
En kyk, die Rabbi gaan die stad uit.
Naby die stad - 'n bos. Die regverdige gaan die bos in, loop dertig of veertig stappe
in die bos, gaan na 'n dun boom, haal die byl uit sy gordel, swaai hom, en slaan in
die boom, eenmaal, tweemaal, driemaal, tot die boom val.
En die Lithauer staan van ver en kyk, hoe die regverdige die boom stukkend kap,
eers in groot, dan in klein stukkies, en hoe hy die lang lyn uit sy baadjiesak haal, en
'n bondeltjie maak, en die byl weer in sy gordel steek, en die bondeltjie op sy skouer
laai, en die bos verlaat, en na die stad terugkeer.
Geboë gaan die Rabbi onder die las, en die Lithauer agter hom.....
‘Het die ou miskien sy verstand verloor?’
En die regverdige gaan soetjies sy pad, en gaan in 'n donker agterstraatjie, en nader
'n bouvallige huisie, en staan agter die venster, en klop saggies teen die venster.
En die Lithauer hoor, dat uit die huis die stem van 'n siekerige vrou roep:
‘Wie is daar?’
En die regverdige antwoord in 'n vreemde tongval:
‘Ek!’
En die vrou vra:
‘Wie is ek!’
En die regverdige antwoord:
‘Masiel.’
‘Masiel, watter Masiel? En wat wil jy, Masiel?’
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En die regverdige antwoord haar, alles in die boeretaal, dat hy 'n bondeltjie hout het
om te verkoop en dat hy dit goedkoop vir haar sal verkoop.
En hy wag nie vir 'n antwoord van die vrou nie, maar gaan na die deur, maak dit
oop, en gaan die huis binne. En die Lithauer ongemerk agter hom.
By die lig van die maan sien hy 'n klein, vervalle vertrek, stukkende huisraad, en
in die bed - 'n siek vrou onder stukke ou klere.
En die sieke vra klaend:
‘Maar waarmee sal ek koop, Masiel? 'n Arme weduwee het g'n geld nie!’
En die vermomde regverdige antwoord, dat hy dit haar op krediet sal gee, en dat
hy vir die hele sak maar net 'n paar dubbeltjies vra.
Maar die vrou sê, dat sy nie op krediet kan koop nie, dat sy nie die minste hoop
het om geld te kry en dit te betaal nie.
‘Vanwaar sal my hulp kom?’ kla die vrou.
En die regverdige, wat reeds die bondel op die vloer gesit het, word kwaad op
haar:
‘Skaam jou, onnosele Jodin! Jy is 'n swakke, siek vrou, en jou dae is getel, en ek
vertrou jou, en gee vir jou die hout op krediet! En jy het 'n groot en barmhartige God,
verhewe van krag en lewend in ewighede, en jy vertrou Hom nie, dat Hy vir jou die
paar dubbeltjies sal laat kry nie?’
‘En wie sal dit vir my op die vuurherd sit?’ kla die vrou, ‘wie weet, wanneer my
seun terug sal kom van sy werk in die nag?’
En die regverdige sê, dat hy dit vir haar sal doen...
En hy sê dit, en doen dit...
En op die oomblik dat hy die hout in die oont sit, sing hy saggies die eerste lied
van die Boetgebede van die dag...
En toe hy die houtstukke op die vuur sit sê hy die twede lied....
En die derde lied sê hy, toe hy die oont toe maak.
En die Lithauer se hart is omgekeer, sodat hy die regverdige liefkry en in hom glo,
en van toe af gaan hy hom dikwels sien gedurende die jaar.
En as hy die mense hoor vertel, dat die regverdige in die dae van die Boetgebede
opstyg na daarbo, dan lag hy nie meer nie, maar sê:
‘Wie weet, of nie nog hoër nie!’
Vertaal deur B. GEMSER.
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Langs Die Wapad.
Diep onder as vergrou
'n Laaste vonkie vuur Soos die dowwe naberou
Oor 'n dooie liefdesuur.
'n Speelse windjie stoei
Met die assies van die vuur Skarlakenrooi ontgloei
'n Smart wat ewig duur.
Vér slinger die wapad dof
Na die landstreek Wie-weet-waar Aan die end van elke skof
Moet ek in my vuurtjie staar!
EITEMAL.
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Twee Leemtes in die Suid-Afrikaanse Lewe.
DAAR is twee dinge in ons Suid-Afrika wat die reisiger uit Europa mis; een is,
helaas, dood, en die ander een nog nie gebore nie. Die eerste een is ons goeie ou
Hollandse kookkuns met sy fyne bedrewenheid, eindelose geduld en weergalose
smaaklike resultate. Die ou geslag van huisvroue, as dit nie dood is nie, sterf vinnig
uit. Die huisvrou-in-die-dop van vandag ontvang haar opleiding in glad 'n ander
skool. Wat poeding-maak betref, beteken sy niks nie, maar in tennis vergaap die hele
dorp hom aan haar terugkrul-hou. Sy het nie 'n vaardige hand met tert-bak nie, dog
met brug speel is sy 'n doring. Psalms-sing is haar dood; maar as sy die telefoon
bydam, bring sy alle besigheid vir ure tot stilstand.
In die ou dae, volgens wat ons in die Boek der Boeke lees, toe die Here neergedaal
het om Abraham te besoek in die vlaktes van Mamre, het Sara dadelik drie mate van
die fynste meel klaargemaak, dit geknie en koeke op die kole gebak. Hierdie
eenvoudige verhaal van ou-tydse gasvryheid, soos 'n hemelse of ander soort besoeker
'n paar jaar terug nog op die buite-plase sou gevind het, was my altyd lief. En die
engele sê vir Abraham: ‘Waar is Sara, jou vrou?’ En hy antwoord: ‘Kyk, sy is in die
tent.’ Vandag, as die Here in Johannesburg sou verskyn en dieselfde vraag aan 'n
hedendaagse Abraham stel, sou laasgenoemde verplig wees om in antwoord te stotter:
‘Kyk, in die Bioskoop’, of altemit: ‘Aanskou tog, sy speel Brug met die dogters van
Heth.’
En kyk nou, wat ons sou gemis het, as Sara van ouds een van daardie wufte,
rondflenter-vroumense gewees het. Daar sou geen Isak gewees het nie, geen Heilige
Stad nie. Jerusalem en Johannesburg sou dooie stede gewees het. Die hele wêreld
was dan heidens.
Dit was altyd my oortuiging dat kookkuns en sede hand in hand gaan. Eendag sal
die een of ander, savant', waarskynlik 'n Duitser, die hele saak vasstel. Ek kyk uit na
sy verhandeling in tien dele met aantekeninge in Arabies oor Die Nuwe Kookkuns
en die Verval van Goeie Sede. Inderdaad, die vraagstuk betref nie net Suid-Afrika
nie, maar die hele wêreld. Selfs in ouerwetse Holland, as jy 'n nooientjie daar raakloop,
sou sy eerder besig wees om trane te stort, oor 'n uitrafeling in haar kous as om 'n
gereg uit te dink, wat vrede, geluk en gevoelens van deug aan omringende mae sal
bring. As ‘Jazz’ by die venster inkom, vlie, ‘Jams’ by die deur uit. Waar is die ‘Blinde
Vinken’ of ‘Boerekool met Worst’ van weleer? Geen mens sal 'n moord be-
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gaan na hy 'n goedgaargemaakte biefstuk met uie, liefdevol bruin gebak, verorber
het nie.
Die twede lakune, wat ons besoeker vind, is die afwesigheid van daardie klein,
plaaslike aantreklikheidjies en patriotismetjies wat 'n mens orals in Europa aantref.
As 'n man in Holland van-huis gaan op 'n moter-toer sal sy vrou tussen haar snikke
deur sê: ‘En moet tog nie my Brusselse kant vergeet nie!’ En net die in-gedagte-sien
van daardie Brusselse kant sakdoeke is genoeg om dadelik haar trane te droog. As
die onverskrokke reisiger weer tuis kom, is Jantje en Susje soos 'n blits in die kar en
wroetel rond vir skatte: Kruidnote van Zwolle, Deventerse Koek en van die heerlike
Haag daardie verruklike Hopjes wat soveel bydra tot Vredes-Konferensies in huislike
kringe.
In Europa, as ons rond reis, bring ons altyd plaaslike aandenkings terug vir ons
geliefdes tuis, of anders verloor ons tereg ons populariteit. In Suid-Afrika is dit
moeilik, daar ons dorpe totnogtoe nie ontwaak het tot die besef van hulle pragtige
kanse nie, hoewel 'n mens 'n prent-poskaart bo-op Tafelberg kan koop.
Ek sou onteerd voel as ek nie van Verviers of Market Drayton, dorpe respektieflik
in België en Engeland, 'n groot voorraad van elkeen se heerlike peperkoek saam
huistoe bring nie; van Kendal, in die Mere Streek, Ruskin erdewerk; van Leipsig
boeke, daar so goedkoop as neute op ander plekke; van Jersey reukwater en
wandelstokke - laas- en nie eersgenoemde van hierdie eiland se tamaai-groot kole
gemaak. Die voortbrengsels van Edam, Gouda, Camembert, Limburg en Keulen styg
in lieflike geure op na die hemel. Watter Engelse kind het nog nooit ‘Edinburgh rock’
gekou of met lewendige genot die drop-koekies van Pontefract gesuig nie?
Suid-Afrika en Ierland is die enigste twee lande wat ek van weet, wat hierdie klein
plaaslike aantreklikheidjies kortkom, hoewel Dublin eens op 'n tyd vermaard was
vir sy ‘Irish Blackguard’, 'n heerlik-kittelende snuif, en selfs nou nog voorsien dit
die wêreld van 'n ‘Stout’, hoewel dit nou nie eintlik 'n geskikte aandenking is om vir
die vrome, gelukkige mense tuis saam te bring nie. Selfs Turkye, so agterlik as wat
dit in sekere opsigte is, kan ons kinders die smaaklike ‘Turkish Delight’ lewer; dit
is die naam van 'n soort lekkers en nie, soos U dink, van 'n Armeniaanse bloedbad
nie.
Ek moet dikwels deur die onbekende gevare en vreemde volkstamme langs die
Hoofrif Weg my pad vind na Brakpan. Ek sou graag flesse Bouquet de Brakpan, wil
koop om die neuse van my geliefdes te verbly, maar waar kry 'n mens dit? Na ek
ywerig deur die lengte en breedte van Suid-Afrika gesoek het, is ek slegs beloon
deur die ontdekking van 'n kaas in Greylingstad - en terwyl ek op sy spoor was, het
ek net naalskraap met my lewe daaraf gekom deur 'n botsing met 'n trein, wie se
drywer klaarblyklik die jag op verborge
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P.A. HENDRICKS:
SKETS VIR PANEEL. (Uit 'n serie ‘Die Voortrekkers’.)
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skatte nie goedgekeur het nie; - 'n marmalade, deur 'n Bergskot uitgevind, in
Rustenburg; en in die vermaarde Kaapse badplaas, Aliwal, het ek die dorp met 'n
fyne kam deurgegaan en net 'n blik Spa Gesondheidsoute’ ontdek.
Hier is vir jou verontagsaamde kanse! 'n Besoeker word gou moeg vir ruwe
inboorling kuriositeite wat deur die wilde, onbeskaafde inboorlinge van Birmingham
gefabriseer word. Dit sou vir die reisiger 'n aangename verandering wees om orals
sulke advertensieleuses te hoor soos
Pretoria vir Porselein!
Potchefstroom vir Parfumerie!
Barberton vir Boeke!
Kimberley vir Kruidnote!
MAX DRENNAN.
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Slegs 'n Dag.
'n Westerkim van karmosyn,
'n Skaaptrop na die kraal gekeer,
'n Vesper wat oor verte dein
En dan verdwyn;
'n Dag nie meer!
'n Skepping wat aanbiddend staan,
Haar orison om stil te bly,
Asof daar iemand op sy baan
Nou oor die Lete gaan;
'n Dag verby!
'n Skepping staan in swart gewaad
As lig haar laaste venster sluit,
Haar wese stom met star gelaat,
In eensaamheid verlaat;
'n Dag verstryk!
L.W. VILJOEN.
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In Verband met die Kort-verhaal in Sowjet-Rusland.
II.
(Vervolg en Slot.)
GELUKKIG kan dit nie van my verwag word nie om alhier te tree in die eindelose
reeks probleme van die moderne Russiese kultuur, wat gebreek het met die oue, en
die nuwe oriëntering nog nie kan vind nie; staatsamptelike beslistheid en die in allerlei
abstraksies versonke kunsteoretisie; die nie-tragiese ideaal van die owerheid en die
vaak tragiese dobberinge van kunstenaars of die volslae onmag waartoe teoretiese
konsekwensie bring;1) die onderdrukking van die indiwidu en die verheerliking van
die abstraksie Proletariaat, wat tot monumentale gemeenskapskuns (in toneel,
argitektuur, skilderkuns) moet lei; die ‘Proletcult’ en die dwaling van 'n kultuur te
wil fabriseer met groot organisasie en sonder daaraan te dink dat kulturele
ontwikkeling langsaam en volgens historiese wette plaasvind2); - ja, veral die
besluiteloosheid, die twyfel, die tragiek van die geloof in 'n nuwe God: die masjiene
teenoor die ‘geur van 't verleden dat leeft in het hart en niet vergaat....’
Wie 'n krietiese beskouing van die jong Russiese skrywers wil gee, moet die
grondstrominge van die Sowjet-literatuur in gedagte hou. Dr.

1) Veral opmerklik in die beeldende kunste waar b.v. die skilder die volle konsekwensie van sy
expressionistiese strewe vind in die wit doek waarop niks geskilder is nie, of waar die
argitektoniese strewe na mobiliteit b.v. en sy veragting van die resultaat en middels (b.v. die
‘statiese’ steen) van die bourgeois-kultuur, tot die onmoontlike lei, tot die onmag van wie
die grense oorskry - 'n neiging van die Rus waarteen ook Dostojefski gewaarsku het. Nietemin
bly hierdie nuwe demonstrasie van die feit dat expressionisme tot die wesenlike kern van die
Russiese aard behoort, vir ons van groot belang.
2) Ook 'n dwaling by ons waar so dikwels om dade geroep word - 'n dwaling wat daarin bestaan
dat ons meen dat eenvoud en intuiesie gekompliseerde kultuurprobleme kan oplos. Dié laat
hul, ongelukkig, nie forseer nie. Die geskiedenis spot met allerlei teoreties-gekonstrueerde
toekoms.
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Alfred Hackel het hierdie strominge onlangs uiteengeset.1) Eers wys hy daarop hoe
met die onwentelinge die tradiesie verlore gegaan het, van onderaf moes opgebou
word, en hoe die proletariese skrywers moet help by die opbou van die nuwe staat.
Tot hierdie doel is die Alrussiese Bond van proletariese skrywers opgerig met 'n
ledetal van 7000. Hul werk is ten nouste verbonde met die kulturele
lewensvoorwaardes van die massa. Die ek- probleem, die soeke na God word as
‘burgerlik’ uitgemaak, en die nadruk val op die tiepiese, die algemeen geldende.
Deurdat die sensuur waak teen alles wat nie die klasse-bewussyn deel nie, word
bepaalde grense aan die skeppingswerk gestel. Daardeur maak Rusland op die oomblik
ook 'n literêre kriesis deur. Tog bly die literêre produksie enorm groot (30,000 boeke
vir die jaar 1927, in 'n oplaag van 200 miljoen eksemplare, waarvan natuurlik die
grootste deel propaganda, tegniek en wetenskap is). Binne die bepaalde grense is
daar egter groot verskil in skakering van klasbewuste standpunt.2) Die Sowjet-kritiek
deel die skrywers in as proletariese, linkse en regse meelopers en nu-burgerlike.
Die ‘proletariese’ skrywers voel hul geroepe tot die diens van die rewolusie, as
skeppers van 'n nuwe lewensvorm. Hul is poteties en naturalisties tegelyk. Poteties
is hul geloof aan die nuwe leer van verlossing, naturalisties die onomwonde weergawe
van krasse gebeurtenisse. As leier van hierdie groep word die, ook in ons bundel
verteenwoordigde, skrywer Fjodor Gladkow genoem.
Die groep ‘meelopers’ word in ‘links’ en ‘regs’ verdeel. Die ‘linkse’ meelopers’ stel
minder belang in die klasbewuste proletariër of boer en meer in die opregte natuurdrif
van die mens. Ook hiervan kry die leser voorbeelde in ons bundel. Hieronder noem
ek die dierlike oerinstinkte in so'n skets soos ‘Das Kind’ van W. Iwanow, die dierlike
aandryf en sieniese natuurlikheid in ‘Nach dem Kampf’ van Babel. Ook van
Seyfoelina vind die leser 'n illustrerende voorbeeld in ‘Der Instruktor der “Roten
Jugend”.’ Die ‘regse meelopers staan meer eties, wil, nader aan die tradiesie van die
groot Russiese literatuur van die verlope eeu, rewolusionêre menslikheid uitbeeld.
Die leser kan hom ook hiervan oortuig in die opgenome werk van twee groot
verteenwoordigers, n.l. L. Leónow, die leier (‘Dunkles Wasser’) en Konstantin Fedin
(‘Die Seele des Hundes’).

1) N.R.C. Letterk. Byblad, 15 Februarie 1930.
2) Wat ook te begryp is: 'n eenheidsfront kan alleen bestaan teenoor 'n gemeenskaplike vyand,
wat nou in Rusland afwesig is.
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Die ‘nie-burgerlike literatuur’, wat vionies staan teenoor alles wat deur die rewolusie
verkry is, word verteenwoordig o.a. deur Alexej Tolstoi (‘Der uralte Weg’), Tynjanow
(‘Sekonde-leutnant Saber’) en andere. As oorgang tot hierdie rigting word die
fyn-ewewigtige Pilnjak genoem. Van hom bespreek ek die idealisties- skone: ‘ Erde
an den Händen’.
Waar ek nou die inhoud van hierdie bundel met enkele opmerkinge wil aankondig,
gebeur dit nie juis presies volgens hierdie indeling nie. Dit is my eerder te doen om
sekere algemeen-literêre aspekte ook uit Rooi Rusland te illustreer.1)
Ek deel my opmerkinge oor hierdie bundel verhale onder die volgende hoofde in:
meer direk politieke oriëntering, naturalisme, neo-romantiek en idealisme,
vergeesteliking. So kan ons des te beter 'n lessie in kuns betrag, en terloops Jong
Rusland belig.
In die eerste plek dan ‘Der Polyp’ van Fjodor Gladkow, leier van die eerste groep,
Proletariese Skrywers, wat hul geroepe voel om skeppers van die nuwe lewensvorm
te wees. Die Poliep is hier een van die mense, ‘die sich wurzeltief ins Leben
einbohren: wäret ihr auch schlauer als der Teufel, es gelänge euch nicht, sie aus
eurem Dasein zu reißen. Schreit, was ihr könnt, - kein Dynamit hilft da. Ihr erstickt,
ihr zerspringt in Stücke an eurem ehrlichen Zorn; ihr kommt ins Irrenhaus, ins
Gefängnis: er blickt unschuldigen Auges auf euch, munter und lebensfroh, lächelt
so frech und hat auch noch Mitleid mit euch, klopft euch auf die Schulter! Versucht
nui, an ihm zu ziehen, er nimmt das ganze Inwendige eurer gewohnten Ordnung mit.
Verbrennt ihn, zerschlagt ihn, reibt ihn zu Pulver: er ist wie jener Vogel Phönix
lebendig und unverletzlich; er wird nur schärfer noch und blanker im Schliff und
lächelt euch heiter und freudig zu. Während der Revolution begegnete ich wenigen
von ihnen. Sie lebten unterirdisch, und vermutlich schoß man sie tüchtig. Heute aber
haben sie sich vermehrt wie im Getreidespeicher die Nagetiere. Ja. Also von einem
solchen Pfropfenzieher und Nagetier wollte ich erzählen...’ Hierdie mensesoort word
skitterend in sekere Kowaljow voorgestel. Hy maak sy entree in lompe voor die
direkteur in een van die grootste fabrieke, (waar ‘suiwerheid en gloed van proletariese
bloed in hoogste gehalte was’) met die skaamtelose selfvertroue denkbaar. Wat die
direkteur veral opval was sy hande: ‘Als er meine Finger drückte, klebte und zog
seine Hand sich weich, schwitzend, guttaperchaartig an meinem Fleisch fest, und es
machte mir Mühe, sie von seiner Handfläche los-

1) Ek laat dit aan kenners oor om elke skrywer volgens sy bepaalde politieke rigting te
klassifiseer. Nietemin sal die leser 'n sekere ooreenkoms tussen die genoemde politieke en
my literêre indeling van die gegewe stof vind.
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zureißen.’ Ek het nie die ruimte om u weer te skets hoe hierdie behendige en
aal-gladde Streber hom orals binnedring en tot in die hoogste raad dit bring nie; hoe
hy eindelik, losgeruk, uit die party gegooi is nie... Die indruk van klamme, kille,
veelarmige klewing aan die hart van die maatskappy, word volmaak in hierdie
kort-verhaal, vol intens-dramatiese spanning, gewek. ‘Vandaar aldus hierdie
vermoeidheid, hierdie verslapping, onder ons kamerade,’ besluit die skrywer. ‘Wat
wil hul? Ons is geroepe om skeppers van die lewe te wees, om die hele stelsel van
ekonomiese en sosiale betrekkinge van die grond af om te bou. Ons is jong, van volle
krag en geesdrif. Maar elke rewolusionêre tydperk - en besonderlik ons eie - is vol
teensprake, dwaashede, leed en dwaling’. Laat ons dit nooit vergeet by ons
oordeelvellinge nie. Die gapende kloof tussen droom en daad, die afstand tussen die
intellektuele en die gemene volk, is maar al te seer bron van tragiese bewussyn by
die beste Russiese skrywers. Hoe kon hul dit ook anders verwag het!
Belangrik ook is die skets van Reissner, ‘Vanderlip in Rsfsr’. In die bloue Russiese
skemering hoor u die dollar-lawaai van Amerikaanse materialisme in die
geheimsinnige onbewoënheid van Lenin.
Ek gee u net 'n uiterlike teenstelling: die gesig van die Amerikaner en dié van
Lenin. Eersgenoemde die oorgrote rower in die gewaad van 'n vrywillige kwaker,
met ingetrokke gladgeskeerde vrouelippe, met die wye, kortgeknipte, grys
boekhouerskedel, wat alle aktiva en passiva van die hele wêreld weet te bereken,
wat uit alle bankrotskappe, uit alle grafte van die ‘onbekende soldaat’ en van alle
oorwinninge van die wêreld dit verstaan het om profyt te trek, hierdie Vanderlip,
wat dit verstaan het om koninge en onderdanige presidente van die verskillendste
republieke op die onverskilligste wyse grofhede toe te voeg, hierdie Vanderlip, by
wie alles onwaar is behalwe die oë, want dit is die jong, onverskrokke oë van 'n ryer
van prairie-perde....’ En teenoor hom Lenin, ‘die Tartaarse gesig, die weinig skeef
geplaatste oë, wat laggend onder gewelfde voorhoof hom aanblik. Dit was asof hierdie
voorhoof geen voorhoof maar die welving van 'n berkestam was, waaronder hierdie
heidense, helle, vrolik-gelatene oë uitsien. Dit was die vriendelikspottende blik van
'n woudgees wat voor Johannes die mense bespot.’ Hoewel gans anders van gees,
en inhoud, en op geheel ander plan, meen ek tog dat hierdie konsepsie van 'n duel
tussen aanvallende materialisme en swygende gees, reminisensies toon van die
geweldige eenstemmige ‘dialoog’ in die Groot-Inkwisiteur van die Meester
Dostojefski.
Pateties èn naturalisties het ons die werk van die Proletariese Skrywersgroep
genoem. Hierby bring ek nou die werk wat in eerste instansie die opregte natuurdrif
naturalisties voorstel, of wat 'n naakte beeld wil gee van die
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invloed van die Russiese omwentelinge op die sieltoestand van die mense.
Eeis 'n opsomming van algemene motiewe, waaruit die leser reeds die aard van
die mentaliteit gewaar.
Wsjewold Iwanow, ‘Das Kind’, gaan oor die Mongoler, die wilde en vreugdelose
dier, oor beestelike natuurdrifte, maar ook oor idealisme onder weergalose hardheid.
Wladimir Lidin vertel in ‘Das blaue Vlies’ van ontsettend-kalme lewensvernietiging
deur 'n skaapherder Fedosej, wat deur één greep die stof en sweet van sy armoede
kan wegdrink in 'n kroeg, met die sieniese woorde oor ‘ons barmhartige en
alomteenwoordige Here’.
Van dood vertel ook Isaac Babel in ‘Nach dem Kampf’, waarin die Noodlot gebid
word om die eenvoudigste kuns: die kuns om 'n mens te dood!
'n Sikloon van verwoestende energieë gaan verby u hoof in ‘Der Zyklon’ van A.
Malyschin.
Michaël Scholochow, ‘Der Vater’, bring 'n primitief-roue gebeure waar 'n vader,
tydens die Russiese Rewolusie, skynbaar koelbloedig sy twee oudste seuns om die
lewe bring, sodat sy eie lewe behou word om vir die orige kinders te kan sorg! Die
smartgeskiedenis word in die mond van die vader self geplaas - hy is veerman - as
hy die skrywer oor die meer roei. Veral die kliemaks is ontsettend van
monumentaal-roue, en deur eenvoudige bedwonge taal des te skrynender,
selfvernietigende getuienis van 'n vader wat sy oudste, sy trots, deur die rug doodskiet,
nadat hy hom, alleen met hom op die eensame veld, vryheid beloof het as hy
weghardloop. Van bloedbeskuimde lippe kom die sterwende woorde: ‘Vader,
waarvoor?... Vader, ek het 'n vrou en kind...’ En die vader antwoord: ‘Wanjuscha,
neem vir my die lydenskroon op jou. Jy het net 'n vrou en 'n kind; ek het egter sewe
in hulploosheid. As ek jou vrygelaat het, dan het die Kossakke my omgebring, en
dan moes die kinders gaan bedel het...’ As die vader sy verhaal geëindig het, word
hom toegesnou van die oorkant: ‘Mikischara! Duiwel, die pont hier...’ 'n Orkaan van
oerkragtige energieë gaan deur die simpele woorde en verhef die anders weke
naturalistiese gegewe tot 'n dokument van primitiewe geweld.
Duideliker eties in hul naturalisme is Leonow en Semjonow. Van eersgenoemde
is hier ‘Dunkles Wasser’, die lugubere siening van verworde vroulikheid, maar uit
die siel van 'n kunstenaar vol van eindelose medely gegee. Van Semjonow is daar
die tragies-bedwonge beeld van ‘Die Geburt des Sklaven’. Grondgedagte: nood, sorg
en arbeid, wat die mens van die wieg tot die graf in 'n kring sluit, die mens vir wie
die lig van die lewe byna uitgesluit is, gedoem tot proletariër-bestaan. Onder die
harde lewenslot is daar tog die blinde moeder-instink, trots en waan dat daar vir haar
pas-
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geborene 'n hoër lewensbestaan moet wees, sy dit binne die noodlotskreis van
slawearbeid - daarbuite het sy nog nie geleer om te dink nie - so iets soos ‘boekhouer’,
iemand met 'n pen in die hand, iemand wat sigare rook, geen fabriekslaaf soos sy
vader nie! Hierdie naïewe hoop, teen die agtergrond van wanhoop van haar man oor
die nuwe onkoste. Die flitsliggie van idealisme, wreed soos die nooddruf self, wat
in een moment van teerheid oplewe, toon alleen die reddelose diepte van groue
miserie. Oortuigend en sterk ook is die bou en taal van hierdie kort-verhaal.
Veel meer skepties en ironies staan die in Rusland as ‘outsider’ beskoude Ilja
Ehrenburg in ‘Die Bierhalle’. Hierin word die bevrugtiging, die geboorte, alles, as
elektro-matematiese analiese voorgestel; die ganse heelal as kategoriese onsin, waarin
die mens as rype vrug van X-straaldeurdringing gebore word as nummer, maar sy
kop afgeruk vind: ‘Ein Unglück war geschehen: tot war Number, der Erstling’. Die
meganiese hipotese word verhef tot algemene waarheid dáár waar die mens as nummer
gaan troos soek by die bitterheid van die bier, wat maar 'n deel van die universele
bitterheid, die bitterheid des lewens is...
Soos dit hoop is wat deur die Russiese blaaie van eie bestemming ruis in die werk
van die eersgenoemde groep, is dit vertwyfeling in die oer-oue weg van s.g.n.
‘beskawing’, wat Alexej Tolstoi in ‘Der uralte Weg’ uitbeeld. Die oer-oue weg: die
Middellandse See, die weg van handelaars en veroweraars wat die sirkelgang van
roem en dood voltooi het, sou ná die wêreldoorlog ook Paul Taurin, met deurboorde
long en gasvergifting, voltooi van die Ooste na Parys. Sy gedagtes, sy sielsworstelinge
op die pad van begrawe eeue word geskets. In die duister voel hy dit as die einde.
Daar moet êrens 'n fout wees... So veel menslike energie, krag en heerlikheid steeds
weer in vlamme opgegaan! Die drome van gister, drome van gesondheid, jeug,
rykdom, in die skone diens waarvan Fiesika, Gemie, Tegniek staan?... Watter
droewige onsin! - Dan die werklikheid aan boord in roue trekke geteken: die
soldatedrifte, gevegte wat die Oorwinning doop met sweet, skuim en bloed, dronk
prostituees opgesluit teen gierende lyfsverlange; storm, dood, vernieting... Paul Taurin
voleindig die kring as hy op die skip sterf by - Marseilles!
Ek glo dat hiermee voldoende die naturalisme, met meer of minder etiese drang, van
die kort-verhale aangegee is. In die twede plek wil ek dan weer die te dikwels vergete
waarheid beklemtoon dat daar romantiek in die naturalistiese verhaal is, soos in die
lewe waarvan dit 'n uitbeelding is. Die toegewyde liefde tot in die dood van die
dienaar Menschutkin vir die toneelspeler Anna, en die gange van die ‘man in breeches’
(‘Anna, die Schau-
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spielerin’), is romanties. So ook die vryery van die jong seun Paschka na die dogter
uit ‘Die Groene Papegaai’; en die hele gebeure wat die woorde van 'n
Sigeuner-waarsegster bewaarheid, is suiwer romantiek. Maar ook die ‘klewerige’ in
‘Der Polyp’, die historiese skikking en kontras in ‘Der uralte Weg’, die gedrogtelike
wese van 'n na blindheid en deur blindheid struikelende vrou in ‘Dunkles Wasser’,
en so baie ander dinge, is romanties. Ook die atmosfeer van die geheimsinnige,
primitief-woeste, ‘bloederige’ op menige plek, is romanties van ingewing en vorm.
Verder, gaan ook idealisme met naturalisme. Seker word met gretige hande na die
realiteit gegryp, maar die kunstenaar weet dat hy eers dàn waaragtig kunstenaar is
(sonder in die eerste plek aan 'n isme te voldoen) as hy groter is as sy onderwerp, as
hy deur sublimasie van sy werklikheidsdrang tot dié mate van vergeesteliking geraak
wat die ideaal nastrewe. Hoe, anders, moet ons ‘Der Polyp’, ‘Der uralte Weg’, ‘Der
Vater’ of ‘Vanderlip’ opvat? Maar let wel: dis 'n nuwe Romantiek, 'n nuwe Idealisme;
dis nie die romantiek van idealistiese mooidoenery, van vervalsing nie; dis romantiek
wat, soos tragiek, verbonde is met die wesenskern van die wêreldgebeure.
Die romantiek en idealisme wat ek hier in 'n baie mooi verhaal wil illustreer, is 'n
pragtige voorbeeld van moderne romantiek, tenspyte van die feit dat die persone wat
dit beleef as seldsaam in die gewone lewe kan beskou word. Allermins word hul
waaragtige menslikheid hierdeur aangetas.
Boris Piljnjak, dan, gee in ‘Erde an den Händen’ 'n warm skoonmenslike siening
van die seldsame geluk om met die aarde in vriendskap verbonde te wees, en van
die nog seldsamer geluk van 'n huwelik, vervul met liefde, vertroue en trou. In die
huis van Paul en Anna Andrejewitsch - hy skrywer oor sosiologie, sy skilderes - in
hul huis, waarin die goue glorie van elke dag steeds opnuut herbore is, het hierdie
geluk van vertroue, van vriendskap en liefde en saamwerk geleef, soos dit alleen kan
leef by mense met edele gedagtes en strewe. Hul was eenvoudige, waardevolle,
vlytige mense. Smôrens, voor die skrywer met sy studies begin, het hy saam met sy
vrou die aarde berei vir skoonheid om hul heen. Dan gaan hy in sy boekewêreld,
deur die ure waarin geleerdes en kunstenaars die afwesige en veraf uitdrukking in
die oë kry, gans onverskillig, gans blind vir die wêreld wat buite die studie lê.
Toe, een môre, het daar 'n vreemdeling gekom, na sy vrou gevra, lank met haar
gepraat in die oomblikke tydeloos vir die geleerde. Hul het voor hom kom staan, sy
met hande waaraan die aarde nog gekleef het..., en tot Paul dring dit deur: dit is die
man, doodgewaan by die veldslag van Verdun, dié éne wie se herinnering vir hul
altwee heilig was, Sergej, haar eerste man.
‘Paul Andrejewitsch,’ sê Sergej, ‘ons twee is seker geen diewe nie...’

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

46
Hy vertel van liefde en geluk, voor dertien jaar, en dit kan Paul Anna nie verwyt nie:
‘Die Erde ist groß genug, um sich auf ihr zu verirren.’
Ek kan die verdere inhoud nie meedeel sonder elke woord oor te skrywe nie: die
wondere sielshoogheid van die drie persone voor die misterie wat drie mense in
hoogste geluk van wedersydse heilige verering kan verenig; die oë, die
smagtend-begrypende Slawiese oë, dieper vensters van die siel as dié van enige ander
ras, die oë van Sergej, waarin Paul sy eie sien, met vuur sonder hartstog, tot trou en
heilige eerbied verpand... Hierdie oë kom uit die dode terug om dié vrou te sien wat
vir beide manne ewe lief het, ewe lief moet hê. Pragtig die selfopofferende trou aan
mekaar en aan die Goedheid in hul. Pragtig Paul se verdedigende houding van Sergej,
Sergej se verdedigende houding van Paul. En daartussen die vrou wat die een aanhaal
om die ander te verdedig...
‘Ek gaan my hande was,’ sê Anna.
‘Gaan!’ antwoord Paul. Maar Sergej voorkom dit deur sy woorde van begrip.
Sy kan geen keuse doen nie. En die einde? Tragies, dink die leser, veral as hy aan
voorbeelde dink, b.v. Jack London (‘The little Lady of the big house’). Maar nee.
... Omarm staan die drie in die silwerende Russiese skemering. Hoe lank het hul
daar gestaan, in eenheid verlore, in die selfvergetendheid, die onverskilligheid teenoor
die tyd, wat in ure van studie oor Paul gekom het, en nou oor hul almal?
Die skemering, die gouduitstraling van die aarde, die blommegeur en vrede in die
natuur.... Paul kus die aarde op Anna haar hand.... Haar gesig was stralend. Die groene
aandlug vervul die woning. Sy gaan die hande was...
‘In sulke oomblikke is die mens een met die aarde.’
Hoe vele vriende onderwysers vra my steeds om 'n definiesie van styl. Beter as
enige definiesie in kuns, is die kuns self om ons die psiegiese betekenis van bepaalde
styl en, nog meer, van die hoëre styleenheid te laat besef. Vind in hierdie skets die
deurdringende stemming van tere eenheidsgevoel. Elke sin, elke woord van
natuursimboliek, elke uiting van dialoog, smelt saam tot die hoëre styleenheid om
liefde en geluk en een-voel met mekaar en ons aller moeder die aarde, in die supreme
oomblikke van die tydelose. Voel dit nog beter deur vergelyking met 'n (‘histories’)
enerse motief. Ek kan hier alleen verwys na die deur my behandelde ‘Terugkoms’
van De Maupassant (vgl. Kort-verhaal as Kunsvorm, p. 104, en verderop onder ‘Taal
en Styl’).
Let op die verskil van ooreenkoms. Reeds in die begin.
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Die Franse verhaal van laere verwantskap met die aarde begin in die stemming van
monotone saaklikheid van oppervlaklewe onder (en eindeloos ver van) die onmeetlike
hemelruim daarbo.
‘Kort en eentonig piets die see die strand. Wit wolkies soos voëls deur die rappe
wind gedra, deurkruis snel die onmeetlike blou hemelruim; en die dorp, in die vou
van die vallei wat afsak na die see, lê koesterend in die sonskyn. Voor aan die dorp
staan eensaam, aan die kant van die pad, die huis van die Martin-Lèvesques. Dis 'n
visserswoninkie met kleimure en 'n strooidak, oorgroei met blou irisse. En voor die
deur 'n vierkantige tuintjie, nie groter as 'n sakdoek nie, waar uie, 'n bietjie kool en
piterselie en kerwel pronk. 'n Heining sluit dit af van die pad.’ (Uit ‘Huisg.’, 16
Augustus 1929.)
Dan die saaklikheid van die terugkoms van die vrou haar eerste man. 'n Bietjie
bedwonge beroering. Verder moet die priester maar beslis. ‘Kom, ons gaan 'n slokkie
gebruik.’ Die verhaal eindig met 'n jowiale drinkpartytjie in die kroeg. Tussen die
twee mans en die waard oor die terugkoms van die doodgewane Martin, ‘my vrou
se man, van die “Twee Susters” wat vergaan het....’
Die Russiese verhaal van hoëre verwantskap met die aarde begin met die volgende
stemming:
‘In die somer, in die eerste Juniedae, moet jy in die Russiese provinsiestede reeds
vroeg smôrens die vensters oopmaak, sodat die van stille Juniewind bewoë lug die
huis deurtrek. Die kamers is dan vervul met koelte en groen lig wat van die lindebome
kom. Die wildewingerd van die terrasse versteek die môregoud agter sy groen. Op
sulke dae is die mens met die aarde een...’ (Dan die blik op die man aan die skryftafel
voor die terras waarlangs sy vrou tussen seringestruike die aarde bewerk in die goue
môre.)
In beide, styl as ‘persoonlikheid’ en hoëre styleenheid as ‘vergeesteliking van materie’
in alle elemente deur my aldaar uiteengeset; maar wàt 'n onderskeid moet die leser
tref by vergelyking! In die Franse verhaal die stemming van sieniese onverskilligheid
by die kille saaklike plantebestaan van mense wat uit die omgewing groei soos die
natuur uit hul groei as hul tot misstof weergekeer het. In die Russiese verhaal ook
onverskilligheid, maar die warme, bo-aardse onverskilligheid van edele nature teenoor
die omgewing wat vir hul toevallig is, in vergeestelikte eenheidsgevoel met die aarde
aan hul hande. Waar onverskilligheid in die Russiese verhaal aangewend word is dit
om die omgewing te doen vervaag in die ruimtelose en tydelose (die essensiële
daarin); dit word die simbool van vryheid. In die Franse verhaal word onverskilligheid
aangewend juis om die mag van omgewing as die essensiële te toon; dit word die
simbool van gebondenheid.
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En tenspyte van die priester, is daar in die Franse verhaal die dood, want die materiële
oplossing is tydelik; in die Russiese verhaal die lewe, want die geestelike oplossing
is tydeloos. As kuns is beide momente vergeestelik en sal beide verhale lewe.
In sulke momente is die mens een met die aarde.
Seker.
Maar die verskil in belewing en uitwerking is die verskil in wat ek noem: hoëre
styleenheid.
Verleidelik is dit om by hierdie realisme die verskillende verhale vanuit die gesigspunt
van vergeesteliking te betrag en die verhoudinge nader uiteen te sit. Hier kan ek
alleen die rykdom van hierdie genre illustreer. Ná naturalistiese, romantiese,
idealistiese elemente, wil ek ten slotte die moderne ekspressie weer beklemtoon:
tipisering1), vergeesteliking, simboliek, monumentaliteit.
Reeds uit die genoemde voorbeelde blyk hierdie dinge in meerdere of mindere mate.
Die tipisering van ‘Der Polyp’ het ons uit so 'n enkele sitaat gesien. Hierby kan die
leser die monumentale verhoudinge nagaan van die Streberwese in 'n ontredderde
maatskappy. Ook die gesiteerde oor Lenin het bewys gelewer dat hier nie soseer van
een staatsman die rede is nie, maar eerder van 'n magtige aard-gees met spottende
heidense blik, die simbool van kollektiewe volkskrag, simbool van Rusland in die
bevrydingsuur. Maar ook die skets: ‘Geburt des Sklaven’ bring nie 'n bepaalde moeder
en 'n bepaalde kind in beeld nie, maar is eerder die tipisering van tragiese gebeure
in 'n donker (daarby artifisieël! getrokke) kring van nood, sorg en arbeid. Die
hulpelose verlange van die moeder word geabstraheer tot universele waarheid, want
O het schijnt wel schoon te leven
Als de grenzen worden verwijd
maar het is geen geluk te komen
in een kentering van de tijd
en een vrouw te zijn geboren:
zij komt te vroeg of te laat
want een geur van het verleden leeft
in haar hart die niet vergaat.

1) Die leser sal begryp dat ‘tipering’ in hierdie verband te oppervlakkig teen betekenisinhoud
en assosiasie is - ook Melt Brink gee tipering. Vandaar die vreemde toonaard.
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So sou ons verder by 'n enkele skets die monumentalisering tot grootse lyne van
ekspressie kan uiteensit. Die naturalistiese detail word ondergeskik aan die abstraksie
van geesteswerklikheid. So ontstaan die vergeesteliking van die materie2).
Die kunstenaar is aan die een kant getrou aan sy werklikheidsbeeld - sy
werklikheidsbeeld - en duld geen vervalsing nie... ‘Ons vervals nie, sê Michael
Sostschenko in ‘Eine schreckliche Nacht’; ‘hul sal ons kwalik daarvoor betaal. Moet ek die pregnante gebeurtenis deur toevoeging van “fantasie” verdun?’
Maar aan die ander kant weet die kunstenaar dat die ‘toevallige’ of ‘historiese’
werklikheid nog geen kunswerklikheid is nie, nog geen wesenlike waarheid is nie.
Hy weet om alle naturalistiese detail wat nie die essensie, die essensie van sy siening
raak nie, te verswyg, en alleen dié materie te gee wat bydra tot die lewensmoment,
en geheel vergeeestelik kan word. (Of hy daarin kan slaag word 'n vraag vir hom.)
Die ekspressie van die moment, so nodig in alle kuns, so uiters belangrik in moderne
kuns, so spesiaal belangrik (om sy gekonsentreerde indruk) in die kort-verhaal.
‘Daar is mense’, so skryf Sostschenko êrens in sy verhaal, ‘jy kan hul lewe in tien
minute vertel, alle gebeurtenisse van hierdie lewe van die eerste suiglingsgeskreeu
tot die laaste asemtog.’
‘Die skrywer probeer om dit te doen. Hy probeer om met alle kortheid - in tien minute
-, maar presies, met alle details, die biografie van sy held te skrywe.’
In hierdie kort-verhaal, dan, kry ons eers lewendige kernopmerkinge en vrae oor die
skrywerskuns, oor werklikheid en vervalsing (natuurlik in verband met die
‘onderwerp’); dan die ‘presiese’ biografie van sy held met sonderlinge spronge en
kruisinge - soos die lewensweefsele inderdaad is -; dan die daaruit ontwikkelende
gebeurtenis as kliemaks, wat in die estetiese en biografiese gedeelte gryp, dit bewys
as waar, en, as finaletoets, dit tewens oplos.
Merkwaardige kruisbou en abstrahering wat, in die verte, laat dink aan
ekspressionistiese beeldende kuns, al moet ek die leser waarsku teen die te absolute
gelykstelling, waar dit in die beeldende, plastiese kunste makliker is om die vollediger
vorm-logika van ekspressionistiese uiting (abstraksie) te bereik,

2) Veel duideliker in die beeldende kunste. Vgl. artiekel oor Religie der Siel.
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en uiteraard ook om die grènse wat ten slotte aan elke kuns gegee is - teen die
onwettige oorskryding waarvan reeds Lessing gewaarsku het.1)
Merkwaardige vormontwikkeling van ons genre, waarin ons verder 'n bewys vind
van sy ontwikkelingsmoontlikhede om die moderne wilde kraslyne van verwarde
grootstad-psiege te openbaar en te vergeestelik! So word hierdie verhaal, ‘Eine
schreckliche Nacht’, van 'n onaansienlike lewe ekspressionisties gebeeld met
sonderlinge disharmonieë en met hoogtepunt 'n ‘domme’ voorval, hierdie verhaal
wat ons aangebied word as ‘eine Idylle ohne dramatische Komplikation’ -, 'n
fel-dramatiese, en om sy ironie des te sterker evokasie van vertwyfeling en
selfvernietigende angs. En òm die vergeesteliking, is die ‘held’ Boris Iwanowitsch
blywender as onsself. Tereg eindig die verhaal met die ekspressiewe:
‘Boris Iwanowitsch sal nog lank lewe. Hy sal jou en my oorleef, geeerde leser! Wees
sonder sorg!’2)
Om te eindig, nog 'n laaste uitweiding.
Ek het in die voorafgaande weer, vir die soveelste keer, die grondwaarheid betoon
dat alle kuns deur 'n sekere vergeesteliking moet gekenmerk wees. Ek wil in geen
herhahng verval van wat ek reeds elders geskrywe het nie. Maar dit is nodig om
steeds hieraan te dink. Veral vandag, veral in ons jong soekende land, waar die woord
‘modern’ enersyds 'n towerspreuk skyn vir wie ons volksontwikkeling te doods vind,
en andersyds, deur die verheerliker van eie volksaard, as sinoniem beskou word met
naturalistiese perversie. Hierdeur ontstaan misverstand en onderlinge verdagmaking,
uiters noodlottig vir die natuurlike ontwikkeling van ons kuns en vir die agting wat
ware kuns verdien.
Om dit met 'n voorbeeld te verduidelik. Gesteld dat iemand sou meen dat hy ‘modern’
doen deur uiterlike viesigheid met die naam van Zola te verbind, en vir die verdediging
van 'n eie onbekookte stuk realiteitsnabootsing die algemene waarheid sou aanhaal:
‘Van alle kuns gaan 'n ‘veredelende invloed uit,’ dan sou hy deur 'n foutiewe premisse
tot die sotte konklusie kan

1) Natuurlik stel die genie sy eie wette maar altyd volgens die aard en ontwikkelingsmoontlikhede
(dikwels deur homself ontdek) van sy bepaalde kuns.
2) Soschtschenko en die genoemde Iwanow behoort tot die sgn. ‘Serapionsbroeders’ - jong
skrywers, voortgekom uit die Rewolusie; streef bewus na gemeenskapskuns. Die
Serapionsbroeders meen dat die gedagte nie in 'n indiwidu maar in 'n hele tyd sy oorsprong
het. Des te sterker dus die monumentalisering.
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geraak dat deur viese naakte werklikheid die hoëre moraal gedien word, deur
onreinheid reinheid!
Ek sê dit omdat gebrekkige insig in kuns en in stylontwikkeling en die onbeholpe
uitinge van wie beter weet, die kuns en veral die moderne kuns van Europa onnodig
in deskrediet bring by eervolle, hulself respekterende burgers.
Nee, geen werklikheid kan sonder enige mate van vergeesteliking kuns wees nie.
Ook glo ek dat Zola méér as blote nabootsing van 'n verworde maatskappy gegee
het. Wat hy méér gegee het, maak sy kunsverdienste uit. Maar dit daargelate.
Dit is my hier om die feit te doen dat by alle stylrigtinge, hoe ook al die benaminge,
ons twee hooffaktore kan noem: die uiterlike wêreld om ons heen, die konkrete, die
Hier begrens deur die Hier, uiterlike werklikheidsverhoudinge; en daarnaas of daarbo,
die wêreld van ons siel, die Ek, die oneindige skouingslewe, die abstrakte
geesteswerklikheid. Soms val die klem op die een faktor, dan weer op die ander. Hoe
die twee rigtinge ontstaan, in mekaar gryp, aan die ervaringslewe vorm en gestalte
gee, het ek elders probeer aantoon. Zola bring die rigting wat ingestel is op die
onmiddellike werklikheid. En soos alle lewe en ontwikkeling maar bestaan uit aksie
en reaksie, so ook die lewe van die kuns, wat die verhouding van die mens tot die
lewe uitdruk. Die reaksie teen die uiterste naturalisme het teen die end van die
meganiese eeu Wes-Europa ten deel geword. Nie as sy gewilde keuse nie, maar as
sy lot. Die fin de siècle-vermoeidheid, die oortuiging van barre bankrotskap van
Wes-Europese materialisme in die eeu van masjienekrag, en toe, nog verder, die
morele likwidasie by die ineenstorting van Julie 1914, het die gesig van die kunstenaar
na binne gekeer en hom visioenêr gemaak, visioenêr deur die sosiale nood, deur eie
verbryseldheid des harten heen...
Die realis is na binne gekeer, na die wêreld van die oneindige, Mistiek, Religie,
Droom. Allermins bang vir die werklikheid, die naakte werklikheid, leer hy deur die
werklikheid heenskou na die idee wat hy kan aanvaar. Hieruit word die diepere
verhouding tot die lewe gebore; hieruit kan die versoening met die lewe deur kuns
ontstaan. En soos altyd weer, soek ook die moderne kunstenaar, volgens die lig hom
geopenbaar, na eie voleindiging in waarheid, skoonheid; terwyl die pornografie, die
oer-oue vryheid van die kuns misbruikende, die naakte werklikheid eksploïteer tot
eie wellustige orgie en om vuil gewin.
Vir die Nederlandse letterkunde, het selfs 'n Van Deijssel die eens so vurig
bewonderde en nagevolgde Zola doodverklaar. Van Eeden met sy allereerste werk
in die blad aan skoonheid òm die skoonheid, die nuwe roeping van die kuns tot
vergeestelikte waarheid met 'n daad getoon; die breuk in die samewerking van die
Tagtigers na 'n nuwe loutering gewys. En die hele
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kuns van die Jongere en nòg jongere skrywers, spreek dié nie met skone daad van
die kunstenaar sy verantwoordelikheidsbesef tot die lewe nie? En die krietiese rigting
van Dirk Coster en Just Havelaar, met hul beklemtoning van geestelike en religieuse
waardes, staan dié ons nie veel nader as die klakkelose gepraat oor ‘mooi’ deur
bloedarmoedige artieste nie? Verder herinner ek aan die Calvinistiese en Katolieke
rigting in die kuns in Nederland. Wat alleen bewys hoe ver Holland van Zola staan.
En in die beeldende kunste is hierdie ontwikkelingsgang nog duideliker te sien: Van
Gogh, Toorop, Mendes da Costa, Berlage...
Seker gaan van alle kuns 'n veredelende invloed uit op wie daarvoor ryp is. Maar
nooit sonder vergeesteliking van materie nie - wàt ook al die bepaalde styl en wáár
ook al die besondere klem - nooit sonder die nodige Autklärung, interpretasie deur
voorstelling, katarsis, loutering van hartstogte, versoening met die lewe, of hoe ons
die wondere resultaat van begrepe werklikheid en Skeppende Verbeelding ook mag
noem.
‘Kunst is waarheid, maar het volledig ware is harmonisch. Droomend vinden wij het
leven schoon, ontwakend ervaren we 't als strijdige werkelijkheid, maar mediteerend
zien we de werklijkheid als schoon’ (Simboliek der Kunst).
Die strewe dan van die moderne kunstenaar is opwaarts. Na die hoogte, na
goddelikheid en lig! Hoe moeilik dié weg is, hoe veel worsteling tot den bloede toe
dit vereis, het Dostojefski en die arme Vincent ons getoon. Nie altyd was dit vir hul
moontlik om die goddelikheid en die lig te gewaar nie, maar hul titaniese stryd en
opwaartse strewe is ewe monumentaal as hul voorstelling van die werklikheid - is
één daarmee.
Modern, ja. Maar is dit nie maar weer dieselfde hoogtes van ewige menslike verlange
wat Sophokles, Dante, Michelangelo aangetrek het nie, al was die louteringsweg
verskillend?
En hierdie jong skrywers wat politiek in ‘links’ en ‘regs’ ingedeel word - ook al weer
woorde, soos ‘kapitalisme’ en ‘bourgeoisie’, sonder duidelike voorstelling, ook hul
staan op die louteringsweg. Die moeilike weg is nòg moeiliker gemaak deur die
omwenteling van tradisionele waardes en deur bewus-politieke sensuur. Die ou
simbole is vernietig, die nuwe het nog geen vaste vorm aangeneem nie. Die aanbidding
van tegniek, ‘dynamo’, God, as masjien, grens tot aan die patologiese, of slaan vele
met onmag. Tog skyn die ideaal van 'n magtige volksbewussyn en monumentale
gemeenskapskuns die weg te wys na 'n nuwe vergeesteliking: die Idee moet verlossend
werk, 'n nuwe religie bied. Want totaal anders as die ‘burgerlike’ materialisme, die
verslawing van die proletariaat in die vorige eeu, is hier die onmiskenbare strewe
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om die tydsiel-in-beweging, die mobiele abstraksie as simbool van 'n verligte
Proletariaat met werklikheidsdetail te omkleed. Hierdie sublimering van
gemeenskapsgevoel kan ek nie duideliker, teenoor die vunse verhouding van masjien
tot mens in die vorige eeu, karakteriseer nie as met die volgende aanhaling uit ‘Die
Poesie des proletarischen Schwungs’ van Gastew:

‘Die Fabrieksfluite.
‘As die fabrieksfluite smôrens uit die werkplek blaas, is dit geen geroep tot slawerny
nie. Dit is 'n toekomslied.
Eens het ons in armsalige werkplekke gearbei, en het smôrens op verskillende tyd
met die arbeid aangevang. En nou skreeu daar soggends om agtuur die fabrieksfluite
vir 'n hele miljoen.
'n Hele miljoen neem die hamer op een en dieselfde oomblik.
Ons eerste slae donder tesaam.
Waarvan sing dan die fabrieksfluite?
Dit is die môre-himne van die Ewigheid.’
Dit is bo-persoonlike liriek. Hierin is nie herinnering van die indiwidu aan (weliswaar
menigmaal) onwillige arbeid nie, ook selfs nie die gevoel van die indiwiduele digter
nie; dit is die liriek van die groeiende kollektiewe bewussyn, van die Gees van die
Gemeenskap.
Maar die verlossende idee is vir die rewolusionêre kunstnaar moeilik te ontwar uit
die web van verysterende detail. Die lig breek newelig deur die duister. En menigeen
sien 'n dwaallig vir sterre aan. Maar hul dappere strewe tot vergeesteliking is daar;
en dit was my 'n genot om dit ook in hierdie verhale te mag vind.
Meer spesiaal vind ek die bundel belangrik om
(a) die ryke moontlikhede vir lewensinterpretasie en vergeesteliking in die
kort-verhaal te demonstreer, en
(b) ons nader te bring na wat in die Ooste van Europa, in die land van monumentale
verwagting, jubel en ween, òpklink in skoonheidslig van 'n nuwe ideaal.

Hul hoë doel inspireer ook ons tot dade. En by die dwalinge van 'n half-blinde tyd
dink ons aan die woorde van die gevalle kameraad:
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‘Hoe kon het de steilte beklimmen,
dit ellendig, half-blind geslacht?
Wij vielen neer aan den rand,
En vergaan, waar de zon nooit lacht.
Maar volgende rijze uit de schachten
en verlengen het bloedig spoor:
hun voet is gespierd, en hun stem
heeft een nieuwe klank voor ons oor; wij kunnen hun stappen hooren:
zij komen... nu gaan zij voorbij,
verder dan waar wij vielen
hooger dan 't zwak wezen ons droeg...
Wij toonden het pad sterker zielen
en dat is voor vroegsten genoeg.
F.E.J. MALHERBE.
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Nuwe Boeke.
Alle nuwe boeke deur die Redaksie. Bus 1266, Pretoria, ontvang, word
hier aangekondig. 'n Latere bespreking van die aangekondigde boeke is
nie uitgesluit nie.
Dekker, Dr. G., Anton Bergmann, Ernest Staas. Uitgegee met inleiding en
aantekeninge. No. 2. Serie: ‘Uit die Dietse Boord’. 6/- posvry. J.H. de Bussy,
Pretoria.
Boudier-Bakker, Ina: Verleden. Drama in drie bedrijven. Met inleiding en
aantekeninge deur Dr. G. Dekker. 3/- posvry. J.H. de Bussy, Pretoria.
Liebenberg, Skalk: Aanhou wen. 'n Kristelike verhaal vir kinders. 2/6 posvry.
H.A.U.M. v/h J. Dusseau & Kie., Kaapstad.
Potgieter, M.A., D.J.: Juta se nuwe Afrikaanse Grammatika vir Middelbare
Skole. 5/- posvry. Juta & Kie., Kaapstad-Johannesburg.
Tersteeg, J.: De Uitgever en zijn Bedrijf. Nederlandsche Uitgewersbond,
Amsterdam.
Smit, Dr. W.A.P.: Jacobus Revius, Over-Ijsselsche Sangen en Dichten.
Uitgegeven met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende
aantekeningen voorzien. Het Epos der Godsgeschiedenis. Uitgeversmaatschappij
Holland, Amsterdam.
Heyting, August: Willem Bilderdijk als dichter. Deel I. Albert Verwey en
Bilderdijk. N.V. Electr. Drukkerij, ‘Luctor et Emergo’, Den Haag.
Os, B.A.T. II., H.J.L. van: Afrikaans Self-taught for Tourists, Travellers,
Students, etc. etc. With Phonetic Pronunciation. Cloth. 3/- nett. E. Marlborough
& Co., Ltd., London.
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Die Nuwe Brandwag
Tydskrif vir Kuns en Lettere
DEEL 3. No. II. PRETORIA. MEI 1931.

Die Viering van Kultuurdag op 1 Junie, 1931.
Die noodsaaklikheid van 'n volksfees.
IN die lewe van indiwidue en volkere is daar gebeurtenisse wat hulleself met
(komeetagtige) reëlmatigheid herhaal. Is dit 'n nasionale saak dan lewer dit 'n bewys
dat die volk alreeds in die verlede 'n hoë mate van doelbewustheid aan die dag gelê
het. Die herdenking van die verlede is die aansporing tot dade vir die toekoms. Ons
geskiedkundige ewenemente word gereeld in een of ander volksfeestelikheid
saamgetrek en behoorlik herdenk. Gebeurtenisse uit die Kultuurtyd van die verlede
behoort op soortgelyke wyse herdenk te word, want die kultuur van 'n volk is
onafskeidelik verbonde aan die geskiedenis van so'n volk. Vandaar dan ook dat die
viering van Kultuurdag op 1 Junie vir Afrikaners moet dien as 'n opfrissing van wat
hulle kunstenaars in die afgelope jare geskep het, en as 'n prikkel vir harder arbeid
vir toekomstige jare. Op so 'n feestelikheid moet ons die besieling gaan kry wat ons
brein en penne of pensele weer aan die werk gaan sit. Openbare feestelikhede wat
die kulturele groei van die verlede sal weerspieël het 'n saambindende krag wat ons
by 'n jong volk nooit uit die oog moet verloor nie. Daar ontvang die gewone mens
voorligting en bemoediging; daar word die volkskunstenaars weer opnuut besiel om
nog hoërstaande kuns voort te bring. Daar groei selfvertroue en saamhorigheidsgevoel
in harte wat vroeër hierdie twee essensiële volkseienskappe nooit geken het nie.
Volk van S.A., u het die derde stadium van u ontwikkeling en stryd ingetree. U is
nou 'n kultureel selfbewuste volk geword. U is nou aan die begin van u hoogste en
fynste beskawing. U wapen en politieke stryd was slegs die ontginning en
braaklegging van u eiendom; u kulturele stryd is die beloning van u
kapitaalsuitlegging. U bou op 'n roemryke verlede wat deur min smette ontsier word.
'n Eie volksvlag of 'n onafhanklike status mag
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die buitewêreld die gedagte gee dat die Hollandse Afrikaner 'n taaie stoere ras is wat
doelbewus op 'n punt kan afstuur en uiteindelik die doelwit kan behaal; dog uiterlike
simbole is witgepleisterde grafte indien u toelaat dat u kunstenaars deur gebrek aan
ondersteuning nie 'n eie suiwere Afrikaanse kuns ontwikkel nie.
In u hande, Afrikaners, lê die toekoms van u volk. Moenie patriotisme voel nie.
Beoefen dit. Die kleinste daad is 'n bydrae. Die F.A.K. verg nie van u groot dade nie;
hy vra juis die klein daadjies van duisende Afrikaners. As daar vanjaar in 500 dorpies
'n klein rokie opslaan dan hoor ons reeds die geknetter van 'n magtige vuur. Dis nou
die welaangename tyd vir ons Kultuurstryd en indien ons deur slapheid die kanse
laat verbygaan beteken dit die verydeling van 'n eeu, sy lyding en doelbewuste strewe.
Berusting in wat ons sover tot stand gebring het; dweping met die arbeidsvrug van
die afgelope jare sonder daadwerklike ywer in die teenwoordige, sal vir ons toekoms
'n ontsettende ramp wees.

Wie aan die feestelikhede moet deelneem.
Die F.A.K. wil tog sterk by al die verenigings pleit om die middel en laere klasse
van ons volk vanjaar aktief aan die verrigtinge te laat deelneem. Verskaf die mense
werk en wek sodoende selfvertroue en bekwaamheidsgevoel by dié deel op wat net
altyd die gebaande weë vir bewandeling kies. Die geringste lid van 'n gemeenskap
is instaat om buitengewone politieke ywer aan die dag te lê; lei dieselfde enersjie in
kulturele kanale. Die gedagte van die F.A.K. is om die enkeling uit sy muftige roes
wakker te skud; om almal arbeiders te maak wat saamwerk aan die voltooing van
ons kultuurgebou.
Onderwysers van S.A. in u hande lê die toekoms van ons land. Die bekendheid
met die verlede van u volk behoort u tot buitengewone ywer op te klop. Lê die kiem
van nasietrots in die hartjies wat aan u sorg toevertrou is. Verskaf hulle die geleentheid
om op praktiese wyse mee te doen aan die verrigtinge van Kultuurdag. Verskerp
hulle gees deur selfwerksaamheid.

Geld die spil waarom alles draai.
Met hoe 'n groot mate van vaderlandsliefde die mens ookal geseën mag wees, en hoe
groots ookal sy ideale, hulle sal nooit in dade omgesit kan word nie indien hy nie
oor die middel tot verwesenliking beskik nie.
Uit persoonlike ondervinding weet die vooruitstrewende mens wat 'n sielsknaging
en lyding dit is om drome te droom en gesigte te sien en voorwaar te weet dat hulle
buite bereik is omdat geld te kort skiet. Daardie kniehalterspan en inhokking van die
aspirerende siel is 'n foltering en langsame proses van doodwurging.
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Hierdie lyding word intenser omdat mens hier met die lotgevalle van 'n hele volk te
doen het. 'n Volk gehard in die wapenstryd dog salig onbewus van 'n kultuurstryd
wat daeliks meedoënloos sy slagoffer opeis. Hierdie hulpeloosheid wat veroorsaak
word deur die te kort aan geld is benoudend angsaanjaend omdat ons bewus is dat
die kanse vir ewig verbyvlieg en die volk ongemaak bly. Metterwyl vind daar ook
nog 'n denasionalisering plaas deurdat die ander kultuur so magtig sterk kan inwerk.
Dis om 'n nasie op die regte volksweë te kan lei wat u met aardse besittinge geseën
is. Hier bied die geleentheid hom pragtig aan, en daar word nie veel van u geverg
nie omdat almal hulle luttele deeltjie bydra. Moet nie op 1 Junie agteruit staan nie;
ag die geringste stuiwertjie nie te min nie. Sonder geld is selfs die mees entoesiastiese
hand lamgeslaan. Sal u 2/6 oorsaak wees dat hier in S.A. oor 200 jaar 'n vreemde
Kultuur bloei, terwyl miskien uself, of u vader, of u grootvader hierdie land van ons
help beskaaf en deur bloedsopoffering help vry maak het? Hoe moeilik die tyd ookal
mag wees, ons weet dat volksliefde vader, moeder en kind sal noop om iewers 'n
ietsie af te knyp vir die opbouing van die F.A.K.-Kultuurfonds.
Medeafrikaners, materialiseer u volksliefde op 1 Junie, in die vorm van 'n klein
bydrae.
Vir die hartelike samewerking van elke Afrikaner in elke stad, dorp of plaas in
Suid-Afrika wil die Federasiebestuur by voorbaat sy innige dank betuig.
Namens die Uitvoerende Komitee,
FEDERASIE VAN AFRIKAANSE KULTUURVERENIGINGE,
I.M. LOMBARD, Alg. Sekretaris.
Bus 3686,
Johannesburg.
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Die Antwoord.
My kalme wil het my vannag laat styg
tot bo die sterre, om vir God te vra;
‘Wat, wat is liefde?’ 'k Het gesê: ‘Ek dra,
al wil ek nie, 'n rouband, en ek ryg
die weedom van die wêreld tot 'n snoer,
wat ek stil aftel in my eensaamheid.
En waarom klim in my die seer verwyt,
dat U deur smarte my na liefde voer?’
En toe het God se stille stem in my
'n antwoord losgemaak: ‘Ek het my Kind
se liefde met 'n doringkroon kasty,
opdat die mens in leed sy liefd' sou vind.’
Stil het my hart geword, en vol van sin
die leed waardeur ons liefde leer bemin.
J.R.L. VAN BRUGGEN.
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Aan Hom.
Ek het Hom lief, Gesalfde Mensekind!
Ek het Hom lief om al Sy menslikheid.
Hy praat met my, en 'k weet dat Hy altyd,
gestreef het om ons vlees met gees te bind.
Dis Hy alleen wat, as ons siel, verblind,
die doolhof van ons dinke deurdwaal, wyd
en klaar Sy lig laat skyn. Hy is ons Vrind,
en Hy, wat mens was, weet van geen verwyt.
Maar om Hom laai die krater van die hel,
wat wil en werk vir eeue het geboei;
ai my, tot al ons hare is getel, en wat bly oor? 'n Lewensloot gesnoei,
'n Poenskopdaad!
O Jesus, 'k weet dat Jy
bo al ons seerkry al hoe seerder kry! J.R.L. VAN BRUGGEN

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

65

Die Doringkroon.
O Man van Deernis, toe die wêreldsmart
soos kanker in Jou siele het gekna,
het Jy die leed van liefde ook gedra,
as dit verban moet word van uit ons hart?
Ek glo Jou liefde was oneindig groot. Dit het geglans van God, en ingedring
tot in die wêreldsiel, en so die ring
gesluit van God tot mens, van lew' en dood.
Waarom sal ek dan ween, - my kleine siel
met skrynende herinneringe skeur?
'k Wil mos vergeet! Ek wil die skone deur
van Gister sluit, en vir die Môre kniel. O, Man van Liefde, leer my leed te dra,
soos Jy die doringkroon op Golgotha!
J.R.L. VAN BRUGGEN.
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Goeie Vrydag.
DIT is Goeie Vrydag. Vanmôre is sy weg met die moterkar, met haar man, na buite
om 'n huisie te soek waar hulle die naweke gelukkig bymekaar kan wees. Want hy
is moeg van al sy werk in die week en hy verlang om sy vrou te aanskou in haar
mooiheid. En sy om haar man gans te besit, hom wat so lank, sterk en stil is.
Maar Lorenzo is 'n dromer gewees sy hele lewe lank. En vandag is nog boonop Goeie
Vrydag. En boonop reënt dit buite en is alles triste. En hy dink: Vandag is Goeie
Vrydag, sy is by haar huis en ek gaan daarheen. Die son is tog so warm vandag;
wonderlik, dit is nog so vroeg in die jaar. Hy is gelukkig want hy gaan na haar.
Lorenzo, Lorenzo - wat doen jy? Hy gaan na binne; stil is alles, net die piano speel.
‘Lorenzo, jy hier!’ ‘Blomme het ek gebring - en my liefde.’ En daar hy nie arm is
nie, en daar sy hom so oneindig liefhet, vir hom, Lorenzo, trou hulle en gaan woon
daarbuite, weg van die groot stad, op 'n plaas teen die berg, in Suid-Afrika. En daar
hy baie ryk is, word dit sonskyn orals.
En elke môre groet hy haar asof sy 'n koningin is: ‘Ek bring jou, ek bring jou my
liefde!’ En elke dag word sy mooier, totdat dit eindelik te veel word vir hom. Dan
sit hy voor haar en kyk haar in die oë, lank, so lank totdat trane uit haar oë rol.
‘Lorenzo, waarom dan?’ vra sy. Dan sak hy neer voor haar in aanbidding. Maar in
sy hart skree dit na verlange na haar.
Toe is hy een môre uitgegaan na die wingerde, wat groen was en swaar van pers,
heerlike, sappige druiwe. En met lang deurmekaar hare in die son. En sy is in die
huis, al die deure wa-wyd oop, rosakleur op haar rok en in haar oë. Die geluk, die
geluk.
***
En sy het gewag, die hele nag, 'n hele week en nog 'n jaar. Haar oë is droef geword
en haar skoonheid was soos dit van 'n heilige. En as die mense haar sien, dan dink
hulle, en sê saggies: Sy is van elders, nie van ons nie. En sonder om te groet gaan
hulle gou weg, sku omdat hulle soveel droefheid en skoonheid aanskou het. Toe is
ook sy weg.
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En die somer en 'n winter gaan verby en toe kom hy terug, moeg en gebroke en loop
deur die wingerde. Die druiwe is weer rooi en sappig. Sy oë is dof en hy loop sonder
om om te kyk. Maar toe hy by die huis kom, staan die deure oop, en die vensters.
Die wind het orals gewaai. Stof lê dik op die vloer. Hy is terug, maar, waar is sy?
En in geen kamer nie. Net 'n rosarok op die bed. Lorenzo, Lorenzo, waarom is jy
weggegaan? - - Ag, Lorenzo is arm, en 'n dromer sy hele lewe lank gewees, en dis 'n triste, koue
Goeie Vrydag. Hy wonder waarom sy en haar man juis vandag na buite moes gegaan
het. Die huisie kon seker nog gewag het.
Londen,
Goeie Vrydag, 1931.
LORENZO JOUBERT.
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KOTTLER:
TUINFIGUUR (vir fonteintjie).
(Foto deur Howard Coster, Londen.)
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Aan 'n Griekse Beeld.
As, soos oor 'n profeet van ouds, oor my
Die gees kon vaardig word
Sou ek aan jou die skoonste loflied wy: Dan sou daar van my lippe bleek wat bewe
As rakelings die gees daaroor kom swewe
'n Stroom van weelde stort.
Wit soos 'n skulp waarin gevoel'ge oog
Die skyn versin van flouste perlemoen Teer tinte van gevalle reënboog Wat sag die blankheid van jou wese soen
Kon duurste skatte ook jou skoonheid tooi,
'k Sou seldsaamste smarag,
Opale en saffiere om jou strooi,
'k Sou jou met brand- en wierookoffervrag
Vereer versteende prag.
Wie se volmaakte skoonheid stel jy voor?
Was dit van hom vir wie die Maangodin
Haar jaglus tem,
Haar honde strem,
Wat ongeduldig sidder op die spoor
Van speergekweste bok? Had sy die sin
Vir jou die wese van 'n sterweling
T' aanvaar, om jou na bosbegroeide kloof,
Waar droomdof skadu's oor 'n heil'ge kring
'n Purper skemering strooi, slaap-dronk te voer,
Om daar aan lippe deur jou droom verroer
'n Lewelose liefde te gevoel,
En te geniet...
Want oor haar moes Apollo silwer spoel
En strale skiet.
Miskien moes Eggo strafstom op jou wag,
Wanhopig oor jou koue skoonheid treur;
Van droefheid wegkwyn tot 'n louter klag
Wat antwoord as gilklanke rotse skeur.
Wyl jy oor blom-omringde waterplas
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Gebukkend hang, verstom
Oor wat jou helder waterspieël vas
Sluit in sy suiwer kom;
Jou eie beeld oor langs die plas se soom
Moes jy 'n narsing droom?
Het jy 'n magt'ge keiserhof betree
Gewilde gunsteling?
Moes jy die weelde ryker glorie gee
Van 'n weliusteling?
Hard het trompetgeskal jou koms begroet
En deur die donker slawe ry op ry
Het jy beweeg op trotse seker voet
Wyl elke oog gespan jou houding vlei?
Miskien ook was jou gees te vas geboei Jou diens had jou beskermer in beslag Miskien het ook 'n traan jou siel geskroei
Oor haar wat eensaam wag;
Strak het jou liefde ook jou oog laat straal
As op 'n hoë fees die keiser drink
Van jou die roosbestrooide wyn wil haal
Wyl jy eerbiedig aan sy voete sink;
Of moes jou vaardigheid op luit of lier
Sy heldedade vier?
Helaas, 'n vlamkrans moes jou liggaam vlei
Verganklik soos die gras,
En van jou skoonheid het daar oorgebly
'n Hopie as.
Genoeg, want jou geheim bly streng bewaar
Agter fyn lippe wat hartstogtlik krul;
Bevange lê 'n doodse stilte swaar
Om slape deur 'n lokke-goif omhul.
Maar altyd sal jou spiere jeugdig swel
Ferweelsag, buigsaam en soos staal so sterk,
Jou heupe om 'n seningband gestel 'n Kunstenaar se werk.
Lange slanke lede af tot aan jou voet
Veredel soos 'n blom
Deur skoonheid waar jy nou voor boet
In marmer stom.
R.C. REYNOLDS.
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Irene Holm.
deur Herman Bang.
I.
EEN Sondag ná die diens, het die skout se seun by die vergaderklip voor die kerk
afgekondig dat Mej. Irene Holm, danseres van die koninklike teater, op die eerste
November in die dorpshotel haar kursus sou open in postuur, dans en beweging, vir
kinders sowel as vir gevorderdes, dames en here - mits daar genoeg deelnemers
inskrywe. Die prys vyf krone per kind, vir broers en susters afslag.
Sewe deelnemers het ingeteken. Jens Larsen hulle skrywe die drie in ‘met afslag’.
Mej. Irene Holm het dit as toereikend beskou. Sy kom toe een aand laat in Oktober
en klim by die dorpshotel met haar bagasie af, 'n ou sjampanje-mandjie wat met 'n
tou vasgemaak is.
Sy was klein, dun-geslyt met 'n veertigjarige kleinmeisietjies-gesig onder 'n
pelsmus, en met sakdoeke om die handgewrigte gebind vir die jig. Sy spreek al haar
woorde presies uit en sê: ‘Dankie - ag dankie - ek kan mos self,’ by ieder hulpreiking
en lyk daarby so hulploos.
Sy wou slegs 'n koppie tee geniet en kruip toe, met klappertande uit angs vir spoke,
in die bed in die klein kamertjie agter die saal.
Die volgende dag kom sy te voorskyn met 'n krulkop en 'n engaansluitende
snyersjas met pelsrand, wat blyke dra van die tand van die tyd. Sy sou die agbare
ouers besoek. Of sy miskien ewe die pad mag vra? Mev. Henriksen gaan uit tot in
die gangdeur en wys oor die velde heen na die plase. Mej. Holm klim die drie treetjies
af met knik-buiginkies van dankbaarheid.
‘Arme ou ding,’ sê Mevr. Henriksen. Sy bly staan in die gangdeur en kyk Mej.
Holm agterna, wat in die rigting van Jens Larsen hulle op die wal langs af loop - om
haar skoene te spaar. Mej. Holm was ‘geskoei’ met bokvel en kouse met regs en
aweregs.
Nadat sy toe die ouers besoek het - Jens Larsen hulle betaal nege krone vir hulle
drie - soek Mej. Holm losies. Sy kry by die smid hulle 'n klein witgewerfde kamertjie
met 'n uitsig oor die plat veld. Die ameubelment is 'n laaikas en die bed en 'n stoel.
In die hoek tussen die kas en die venster kry die sjampanje-mandjie sy plek.
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Daar trek Mej. Holm in. Die oggende gaan verby met baie omslagtighede met die
krultang, en koue tee en warm griffels. As die krulkop in orde is, maak sy kamer
aankant, en namiddags hekel sy. Sy sit op haar sjampanjemandjie in die hoek en steel
die laaste daglig. Dan kom die smid se vrou in en gaan sit op die houtstoel en gesels.
Mej. Holm luister glimlaggend en met vriendelike geknik van die krulkop.
Mevrou sit 'n uurlank in die skemer die storie uit te rek, totdat die aandete op tafel
moet kom. Mej. Holm weet selde wat sy vertel het. Buiten dans, poste en dan die
berekening vir die daelikse brood - 'n langsame, ewige pas en meet - is dit vir dinge
van hierdie wêreld effentjies moeilik om tot Mej. Holm se bewussyn deur te dring.
Stil bly sy met haar hande in haar skoot op haar mandjie sit, en staar net op die smal
ligstreep onder die smid hulle se deur.
Uit gaan sy nie. Sy kry heimwee as sy die plat, kaal velde sien. En dan is sy ook bang
vir bulle en perde, wat op loop is.
Wanneer dit laat in die aand geword het, kook sy water op die kaggelvuur en eet.
Dan kom die krulpapiere aan die beurt. As sy met die uittrek tot by die onderklere
gekom het maak sy haar pas by die katelsteil. Sy strek haar bene uit, sodat sy sweet
daarvan.
Die smid en sy vrou wyk nie van die sleutelgat nie. Hulle sien balletspronge van
agter; die krulpapiere staan weg van haar kop soos die penne op 'n ystervark.
Mej. Holm word so ywerig dat sy hardop begin neurie terwyl sy hurk en opspring,
hurk en opspring...
Die smid en sy vrou en kinders baklei voor die sleutelgat.
Nadat Mej. Holm haar minute geoefen het, kruip sy in die bed. As sy oefen, begin
sy byna altyd dink aan die tyd ‘toe sy op die koninklike balletskool was’... En dan
kan sy skielik halfhard ondeund lag, soos sy daar lê....
En sy raak aan die slaap, terwyl sy nog dink aan daardie tyd - daardie vrolike tyd...
Die vóóropvoerings, toe hulle mekaar met knopspelde in die kuite gesteek het...
en gegil het...
En die aande in die kleedkamers - hoe het dit nie gegons nie... al die stemme... en
die regisseur se klok...
Mej. Irene Holm word nou nog snags wakker, wanneer sy gedroom het, dat sy
haar beurt mis...
***
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II.
‘- Nou - één - twee...’ Mej. Irene Holm lig haar rok op en strek haar voet uit... ‘Tone
uit - één - twee - drie.’
Die sewe stuks se tone wys na binne - met die vingers in die mond spring hulle.
‘- Jensie - tone uit - één, twee, drie - Compliment - één - twee - drie - nog 'n keer.’
Jens Larsen se drie doen Compliment met die stywe tong ver uit die mond...
‘- Marentjie regs - één - twee - drie -’. Maren gaan links...
‘Weer oor - één, twee, drie - -’
Mej. Holm spring soos 'n bokkie, sodat 'n mens 'n lank stuk van die ‘regs en
aweregs’ kan sien...
Die kursus was in volle gang. Hulle dans drie keer per week in die hotelsaal by
die lig van twee lampe wat onder die balke hang. Onder die voete rys die ou stof in
die koue kamer. Die sewe stuks is so verwilderd soos 'n swerm elsters. Mej. Holm
druk rugge reg en buig arms.
‘- Een - twee - drie, battement...’
‘Een - twee - drie - battement...’, die sewe val wydsbeen neer van die battement...
Mej. Holm kry stof in haar keel van al die roep. Hulle moes 'n wals dans, paar en
paar. Hulle hou ver uitmekaar, skaam en met stywe arms, asof hulle in die slaap
draai. Mej, Holm praat en swaai hulle.
‘Goed - swaai - vier, vyf - goed, swaai - Jettie...’
Mej. Holm gaan al agter Jens Larsen se twede en klein Jette aan en draai hulle,
soos 'n tol...
‘Goed - mooi so - Jettie...’
Jettie se ma was daar om aan te kyk. Die boerevroue kom met styfgestrikte
hoedlinte en kyk aan; langs die mure sit hulle, onbeweeglik, met die hande in die
skoot, sonder om 'n woord met mekaar te wissel.
Mej. Holm noem hulle ‘Mevrou’ en glimlag hulle toe onder die battements.
Die lansers kom aan die beurt. Jens Larsen se drie spring met oorskoenneuse hoog
in die lug.
‘Dames regs - goed - klein Jette, drie tree links - mooi Jettie...’
Haar oë sweet van die ou stof... In die middel van die vloer bly die sewe aan
rondspring in die skemerdonker.
As Mej. Holm tuiskom na die danslesse, bind sy sakdoeke om die krulkop. Sy
loop al ewig met 'n verkoue. In vry ure sit sy met haar neus oor 'n kom kookwater
om die kwaad te stil.
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Hulle kry musiek by die lesse. Mnr. Brodersen se viool. Mej. Holm kry twee nuwe
leerlinge. 'n paar gevorderdes. Hulle spring almal rond op die maat van kleermaker
Brodersen se instrument, sodat die stofwolke warrel en die kaggel op sy leeupote
dans.
Daar kom ook verskeie toeskouers. So nou en dan ook hulle van die pastorie, die
juffrou en die kapelaan.
Mej. Holm dans voor onder die twee olielampe met haar bors uit en uitgestrekte
voete:
‘Gooi die voete uit, kindertjies, gooi die voete uit, so...’
Mej. Holm gooi haar voete uit en lig haar rok op: Daar is mos toeskouers.
Elke week stuur Mej. Holm haar hekelwerk na Kopenhagen. Die pos word afgelewer
by die skoolmeester. Elke keer het sy òf verkeerd gepak òf verkeerd geadresseer en
die skoolmeester moet dit regmaak.
Sy staan en kyk toe met haar sestienjarige kopknikkies.
Die koerante wat met die pos gekom het lê vir uitdeling op een van die lessenaars.
Een dag vra sy of sy nie miskien ‘Berlingske’ mag sien nie.
Sy het ag dae lank al na die koerantstapel gekyk sonder om te durf vra.
Van toe af kom sy elke dag in die middagpouse - die skoolmeester ken haar sagte
geklop met één kneukel:
‘Toemaar, Juffroutjie - dis oop,’ sê hy.
Sy gaan oor na die skoolkamer en neem ‘Berlingske’ uit die stapel uit. Sy lees
kennisgewings van teaters en die program en die kritieke, waarvan sy niks verstaan
nie. Maar dit was mos omtrent ‘hulle daaroorkant’.
Dit neem lank om deur 'n kolom te kom. Met haar voorvinger volgs sy grasieus
die reëls.
As sy klaar is met die koerante, loop sy oor die gang en klop weer soos tevore:
‘Nouja,’ sê die skoolmeester, ‘was daar iets nuuts in die stad?’
‘Dit is altyd “hulle daaroorkant”,’ sê sy, ‘die ou toestande.’
‘Arme ou dingetjie,’ sê die skoolmeester en kyk haar agterna deur die venster.
Mej. Holm gaan huis toe na haar hekelwerk.
‘Arme ou dingetjie, sy is jou werklik heeltemaal dol op haar dansmeester...’ sê
hy.
Dit was 'n ballet wat sou opgevoer word in die teater, deur 'n nuwe balletmeester.
Mej. Holm ken die naamlys van buite en die name van al die solodanse.
‘Ons was mos saam op die skool,’ sê sy, ‘almal van ons.’
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Die aand, toe die ballet opgevoer sou word vir die eerste keer, het sy koors asof sy
self moes dans. Sy steek die twee kerse wat al grys van ouderdom is, op, elkeen aan
sy kant van 'n Thorwaldsen gipsbeeldjie op die laaikas, en gaan sit op haar
sjampanje-mandjie en staar in die kerse.
Maar sy kon nie alleen bly nie. Al die ou teaterrusteloosheid kom in haar op. Sy
gaan in na die smid hulle, wat aan tafel is vir aandete, en gaan sit op die stoel langs
die staanklok. Sy praat meer in hierdie ure as anders in die hele jaar. Sy vertel van
die teater en eerste opvoerings. Van groot solos en meesterlike passe.
Sy neurie en wieg met haar bolyf, terwyl sy daar sit.
Die smid word deur dit alles so vrolik dat hy 'n ou wysie begin brom en sê:
‘Ou vrou, daarop drink ons 'n pons - van die sterk arrak!’
Die pons word gebrou en die twee kerse kom van die kas af op die tafel, en hulle
drink en gesels ywerig. Maar temidde van die vrolikheid word Mej. Holm meteens
stil en sit met groot trane in die oë. En sy staan open gaan.
Binne op haar mandjie bars sy uit van die huil en sit lank voor sy uittrek en gaan
slaap. Sy maak g'n pas by die katelsteil nie.
Sy dink maar aanhoudend aan die één ding!
Hy was saam met haar op die skool gewees.
Sy lê stil in die bed. Af en toe sug sy in die donker. Sy woel effe met haar kop op
die kussing: sy hoor in haar ore die hele tyd die stem van die balletmeester van die
skool, bitsig en ru:
‘Holm het g'n gees nie... Holm het g'n gees nie...’ Hy roep dit sodat dit skree deur
die hele saal.
Die koor-danseresse doen hulle oefeninge in 'n lang ry - pas na pas. Vermoeid
leun sy 'n oomblik teen die muur - dit was asof die geplaagde ledemate van haar lyf
afgekap is - en sy hoor weer die balletmeester wat gil:
‘Het Holm dan g'n ambiesie nie?...’
Sy sien hulle kamer tuis. Haar moeder wat in die groot stoel sit en steun, en haar
suster wat die klapperende naaimasjien draai, vlak by die lamp en sy hoor haar moeder
met haar asma-stem sê:
‘Het Anna Stein solo gedans?’
‘Ja, moeder.’
‘Dit was seker “La grande Neapolitaine”?’
‘Ja, moeder.’
‘Julle twee het nog saam in die skool gekom,’ sê haar moeder en kyk na haar van
agter die lamp uit.
‘Ja, moeder.’
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En sy sien Anna Stein in die borduurde rok, - met die fladderende linte in die tamboer
- so lewendig en laggend in die lig van die voetligte in die groot solo...
En meteens druk sy haar hoof in die kussings en snik, heftig en onophoudelik, in
hulpelose en hopelose smart...
Dit het oggend geword voordat sy aan slaap geraak het.
Die ballet was 'n sukses. Mej. Holm het die kritiek in die skool gelees. Terwyl sy
lees val 'n paar klein ouvroutraantjies neer op Berlingske se koerant.
Van haar suster kom daar briewe aan. Dit was briewe omtrent leenbewysies en
nood. Die dae, wanneer sy die briewe kry, vergeet Mej. Holm haar hekelwerk, en sy
sit met haar hande in haar slape geboor, en die oop brief op haar skoot. Eindelik gaan
sy om by die ouers en, rooi en bleek, via sy die helfte van haar betaling.
Dit stuur sy huis-toe.
Die dae gaan verby. Mej. Holm loop na en terug van haar dans. Sy kry nog 'n
klompie leerlinge. Dit was 'n tien stuks jong boerevolk wat saamgesluit het. Hulle
dans drie aande per week in die voorkamer by Peter Kladsen by die bos. Mej. Holm
loop 'n half myl in die winterduisternis, so verskrik soos 'n haas, vervolg deur al die
balletskool se ou spookstories.
Sy moes by 'n dam, met populiere omring, verby. Sy staar onafgebroke op die
bome wat hulle groot arms in die donkerte opstrek. Sy voel haar hart soos 'n koue
klip in haar bors.
Hulle dans drie uur lank. (Sy kommandeer. Sy swaai. Met die hereleerlinge dans
sy sodat sy hektiese rooi wange kry.) Dan moet sy huis-toe gaan. Peter Kladsen se
poort is toe. Die kneg volg haar met die lantern en maak oop. Hy hou die lig 'n
oomblik omhoog in sy hand, terwyl sy uitgaan, die donker in.
En sy hoor sy ‘Goeie nag’ agter haar, en die poort wat oor die grond getrek en
gesluit word.
Op die eerste stuk pad was daar heinings met struike wat buig en knik...
Lente het begin, toe Mej. Holm se kursus op 'n end was. Die klompie van Peter
Kladsen hulle wou 'n afskeidsdans in die dorpshotel hê.

III.
Die fees was baie elegant met ‘Welkom’ in ligskrif bo die deur en koue verversinge
teen twee krone, met die kapelaan en die juffrou van die pastorie as gasheer en -vrou.
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ENSLIN DU PLESSIS:
IN DIE KOMBUIS (Waterverf).
(Foto deur Howard Coster, Londen.)
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Mej. Holm was in barège met versiersels en 'n romeinse band om haar kop. Haar
vingers was belaai met vriendskapsringe van die balletskool.
Tussen die danse sprinkel sy laventelwater op die vloer en dreig die ‘Mevroue’ met
die fles. Mej. Irene Holm word weer so jonk op 'n afskeidsdans.
Eers dans hulle die quadrille.
Die ouers en bejaardes staan langs die mure en in die deure en hou stilgeïmponeerd
almal hulle eie in die oog. Die jonges gaan rond in die quadrille met gesigte so styf
soos maskers, met sulke versigtige treë asof hulle op ertjies loop.
Mej. Holm is een en al opgeruimde knikkies en half-luide Franse benaminge. Die
orkes is Mnr. Brodersen en seun. Mnr. Brodersen junior trakteer op die predikant se
goedwillig geleende klavier.
Hulle begin met 'n rondte-dans, en dit word vryer van toon. Die mans klink met die
pons in die kamer langsaan, en die ‘here-leerlinge’ vra Mej. Holm toe, wat haar voete
'n bietjie verder uitstrek onder haar rok, en met haar heupe swaai.
Die pastoriejuffrou vind dit so vermaaklik dat sy die kapelaan aan die arm knyp.
Na 'n Mazurka roep die skoolmeester ‘bravo’, en almal klap. Mej. Holm maak 'n
balletbuiging met twee vingers op haar hart.
Hulle moes ingaan vir verversinge, en sy organiseer 'n polonaise. Almal neem deel;
die vrouens stamp mekaar van verbouereerdheid en plesier. Die mans sê:
‘Nouja - ou vrou - so moet ons...’
'n Paar begin die ‘handsoldate’ sing en stamp die maat daarby.
Mej. Holm het die skoolmeester as tafelmaat en sit onder die borsbeeld an Sy Majesteit
die Koning.
Die toon word weer formeel, noudat hulle aan tafel is en Mej. Holm is diè enigste
wat praat in salontoon soos: ‘Hulle van die toneelstuk’ in 'n komedie van Scribe.
Langsamerhand word hulle meer versadig. Die mans begin mekaar toedrink en klink
oor die fafel heen.
Onder by die jonges se end van die tafel word dit baie vrolik, en dit duur 'n rukkie
voor daar stilte kom vir die skoolmeester, wat wil praat. Hy praat vir Mej. Holm en
die nege Muses. Hy praat lank. Langs die tafel sit hulle en kyk af in die borde naderhand kry die gesigte 'n plegtige en
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stramme uitdrukking soos wanneer die predikant op die preekstoel verskyn - en met
hulle vingers maak hulle broodpilletjies.
Die spreker kom by Freja en haar twee katte en stel toe die gesondheid in van:
‘Die priesteres van die kuns’, Mej. Irene Holm. Nege lang hoera's word geroep, en
almal wil met Mej. Holm drink.
Mej. Holm het nie die toespraak verstaan nie en voel baie gevlei. Sy staan op en
buig met die glas omhoog. Die feestelike poeier het heeltemal verdwyn van hitte en
inspanning, en sy het twee donkerrooi vlekke op haar wange.
Nou word dit 'n groot lawaai. Die jonges begin sing, die oues drink private glasies
en staan op van hulle plekke om mekaar op die skouer te slaan of mekaar, onder
gelag, op die maag te klop. Die vrouens begin streng te kyk, bang dat hulle
wederhelftes te veel in sal kry.
En te midde van die vrolikheid hoor 'n mens Mej. Holm wat baie opgeruimd
geword het en oudeund lag soos dertig jaar gelede op die dansskool.
Toe sê die skoolmeester: Mej. Holm moes eintlik dans - - - Maar sy het mos gedans...
- Ja - maar vir hulle dans - 'n solo - dit was nou iets...
Mej. Holm het gou verstaan - en sy kry vreeslik lus: sy kon dans. Maar sy begin
te lag en sê aan Peter Madsen se vrou:
‘Die orrelis wil hê dat ek moet dans’ - - asof dit die belaglikste ding ter wêreld is.
Dié wat naaste by is hoor dit, en dit word 'n algemene geroep.
‘Ja - u moet dans....’
Mej. Holm word rooi tot in haar hare en sê: dat die feestelike stemming 'n bietjie
te verhewe word.....
‘En buitendien is daar g'n musiek nie...’
‘En 'n mens dans nie met 'n lang rok nie...’
'n Kêrel roep deur die kamer: ‘Dié kan opgelig word’ - en almal lag hardop en
begin van nuuts af soebat.
‘Ja - as die juffrou van die pastorie sal speel - 'n tarantel...’
Hulle omsingel die juffrou. Sy is gewillig en sal probeer. Die skoolmeester staan
op en slaan op sy glas: ‘Dames en Here’, sê hy, ‘Mej. Holm wil ons die eer doen om
te dans....’ Hulle roep weer: ‘Sy sal lewe!’ en ‘hoera!’, en begin opstaan van die tafel.
Die kapelaan is geel en groen, soos die predikant se dogter hom geknyp het.
Mej. Holm en die juffrou gaan om die musiek te probeer. Mej. Holm is
senuweeagtig en loop heen en weer en strek haar voete uit. Sy wys na die vloerplanke
wat soos berg en dal is en sê:
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‘'n Mens is mos nie gewoond om in 'n sirkus te dans nie.’
Toe sê sy: ‘Ja - die vrolikheid kan begin,’ en is heeltemal hees van
gemoedsaandoening.
‘Dan kom ek na die eerste tien takte,’ sê sy. ‘Ek sal 'n teken gee...’ Sy gaan in en
wag in die klein kamertjie.
Die juffrou begin speel, en almal se oë is op die deur. Na die tiende takt gaan dit
oop en almal klap: Mej. Holm dans met haar rok opgebind met 'n romeinse sjerp.
Dit is ‘La grande Neapolitaine’.
Sy loop op haar tone en sy swaai. Die toeskouers kyk bewonderend na die voete
wat so vinnig gaan soos dromstokkies. Dit word geklap as sy op een been rus.
Sy sê: ‘Vinniger’ - en begin weer swaai. Sy glimlag en wink en waai en waai. Dit
word meer en meer met die bolyf, met die arms, dit word meer en meer mimiek. Sy
sien nie meer die gesig van die toeskouers nie - sy maak haar mond oop - glimlag
en wys al haar tande - ('n paar aaklige tande), - sy wink, werskaf, - weet, voel net
die ‘solo’ - - Eindelik die solo.
Dit is nie meer ‘La Neapolitaine’ nie. Dit is Fenella wat bid - die tragiese Fenella.
Sy weet nie hoe sy opgekom het nie, hoe sy uitgekom het nie... Sy het net meteens
die musiek hoor ophou - en die gelag, die gelag - terwyl sy skielik die gesigte sien...
En sy het opgestaan en haar arms nog 'n keer uitgebrei - uit gewoonte - en sy het
gebuig terwyl hulle roep...
Binne in die klein kamertjie staan sy 'n oomblik by die tafel... dit is so donker vir
haar, so totaal leeg...
Toe maak sy langsam die sjerp los, met baie stywe hande, en trek haar rok glad
en gaan stil in - waar hulle aanhou bly klap.
Sy buig, dig by die klavier, maar haar oë lig sy nie van die grond af nie.
Hulle is haastig om te begin dans.
Mej. Holm gaan stil rond. Sy begin afskeid neem, en die leerlinge druk haar geld,
in papier toegedraai, in die hand.
Peter Madsen se vrou help haar haar jas aantrek, en op die laaste oomblik kom die
pastorie-juffrou en die kapelaan en wil haar begelei.
Hulle loop swyend met die pad langs. Die juffrou is eintlik ongelukkig en wil
verontskuldiging maak en weet nie wat sy moet sê nie. En die danseressie loop maar
langs hulle, stil en bleek.
Toe sê die kapelaan, ongemaklik gemaak deur die stilte:
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‘Sien u, juffrou - dié mense het g'n oog vir die tragiese nie!’
Mej. Holm loop maar nog stil. Hulle kom by die smid se huis en sy buig toe sy
handgee.
Die pastoriejuffrou slaan haar arms om haar en seen haar: ‘Goeie nag, juffrou,’ sê
sy - haar stem was nie seker nie.
Sy en die kapelaan bly buite op die straat totdat hulle lig in die danseres se kamer
sien.
Mej. Holm trek haar barège rok uit en vou dit op. Toe tel sy die geld uit die papiertjies
en naai dit vas in 'n klein sakkie in haar roklyfie. Sy is so lomp met die naald, terwyl
sy daar by haar kers sit.
Die volgende oggend word haar sjampanje-mandjie op die poskar gelaai. Dit was
'n reëndag, en Mej. Holm kruip in onder 'n stukkende sambreel; haar bene trek sy in
onder haar, sodat sy heeltemal turks op haar mandjie sit.
Toe hulle moet vertrek - die poskoetsier loop langs die kar, één passasier is genoeg
vir die ou perd om te trek - kom die juffrou van die pastorie kaalkop die pad
ophardgeloop. Sy het 'n wit mandjie by haar. 'n Mens moet darem kos saam hê vir
die reis, sê sy.
Sy buig in onder die sambreel, omhels Mej. Holm en soen haar twee keer....
Toe bars die ou danseres in trane uit en gryp die jong meisie se hand en soen dit.
Die juffrou bly staan in die pad en kyk die ou sambreel agterna, so lank: as wat
dit te sien is.
Mej. Irene Holm het uitgenooi tot 'n ‘voorjaarskursus in die moderne geselskapsdans’
in 'n naburige distrik.
Ses leerlinge het ingeskrywe.
Dáárheen gaan sy - om dit wat 'n mens die lewe noem, voort te sit.
LONDEN.
Vertaal deur LETTIE SMIT.
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Tsélané, 'n Sprokie.1)
Folklore.
(Vertaal deur J.H. Verduyn den Boer.)
(Uit: Collection des Contes et Chansons populaires des Bassutos (Afrique du Sud)
par Monsieur E. Jacottet de la Societé de Missions Evangéliques de Paris.)
DIE persone wat in hierdie sprokie voorkom, is, so sê hulle, baie blank, het lang hare
soos van die mielies en eet met lang ‘spelde’ (vurke). Hul huise is heeltemal wit; 'n
mens kan hulle in die verte sien; osse trek hulle rond. Daar is baie kosbare ware in
die huis. Daar is ysterpotte, baie koper en pêrels.2)
Eens op 'n dag het die bewoners van een van hierdie huise na 'n ander plek getrek.
Hulle mooi huis staan toe heeltemal leeg. Die dogter van die huis het egter geweier
om weg te gaan en het dus vingeralleen in die ouerlike huis agtergebly. Sy het Tsélané
geheet. Haar liewe moeder het vir haar egter elke dag kos gebring. Eenslag het 'n
kannibaal3) met 'n groot sak agter sy rug, aan die eensame huis geklop. Hy het vir
Tsélané geroep en probeer om die stem van haar moeder na te boots, en gesing:
‘Tsélané, my kind, vat, vat jou brood en eet.’

1) Sien die Soeloesprokie van Usitungusobenhle (Callaway, p. 74-78).
2) Hierdie inleiding het skynbaar niks met die verhaal te maak nie, tog sal die ou Basoetoes
hom nooit weglaat nie. 'n Mens gewaar hier spore van half legendariese betrekkinge van
die Boere in die Kaapprovinsie. Die wonings wat deur osse getrek word, is blykbaar dieselfde
ossewaens wat nog in Suid-Afrika gebruik word.
3) Toe die here Casalis en Arbousset in 1833 vir die eerste keer in Basoetoeland gekom het,
was die kannibalisme pas verdwyn, maar was baie goed bekend by die ou inboorlinge. Aan
die hoof Moshesh kom die groot eet van die uitroeiing daarvan toe. 'n Mens moet nie vergeet
dat die kannibale van die sprokies uit 'n baie vroeër tyd dagteken nie. Hulle is meer
legendariese wesens, soos die mensvreters in die Europese sprokies. Dit is opmerklik dat
hulle hier byna altyd die taal van die Soeloes gepraat het.
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Tsélané het na die deur gegaan, maar toe sy in plaas van haar moeder die kannibaal
sien, het sy die deur nie oopgemaak nie. Die kannibaal het verskeie maal om die huis
geloop, maar daar hy geen enkele opening kon kry om in te kom nie, het hy eindelik
maar weggegaan. Die kannibaal was nouliks weg of daar kom die moeder en begin
op haar beurt te sing:
‘Tsélané, my kind, vat, vat jou brood en eet.’
Daarop het Tsélané geantwoord: ‘Luister, moeder, moeder, u praat so saggies as
'n mossie, as 'n disselvink wat op die gras gaan sit.’ Onderwyl die moeder haar kind
kos gegee het, het sy probeer om haar oor te haal om die huis te verlaat, en gesê:
‘Ons het 'n baie mooier huis gebou, kom saam met my.’ Maar Tsélané wou volstrek
nie saamgaan nie. Die kannibaal het herhaalde male teruggekom, maar hy het nie
daarin geslaag om in die huis te kom nie, totdat hy eindelik 'n slinkse plan uitgedink
het. Hy het die yster van 'n pik warmgemaak en dit ingesluk onderwyl hy dit met 'n
knyptang vasgehou het. Sy ruwe stem het toe baie sagter geklink en wel soos die
moeder s'n. Daarop het hy na Tsélané gegaan, haar geroep en toe gesing:
‘Tsélané, my kind, vat, vat jou brood en eet.’
Sy het werklik gedink dat sy die stem van haar moeder hoor, en sy gee antwoord en
maak die deur oop. Toe pak die kannibaal haar beet en stop haar in sy sak. Heeltemal
in sy noppies, het hy gesê: ‘Vandag het ek tog vleis gekry.’ Hy het die sak op sy rug
gegooi en vertrek.
Na 'n ruk het hy moeg en honger gevoel. Hy gaan dus na 'n dorp toe, sit die sak voor
'n hut neer en stap in die Lapa1) in. 'n Klein meisie het die sak gesien en was nuuskierig
om te weet wat daarin is. Toevallig was in die hut die oom van Tsélané van
moedersy2), maar die kannibaal het dit nie geweet nie. Die meisie het na die Lapa toe
geloop en vir haar moeder gesê: ‘Kom kyk gou. Ek sien 'n vinger wat na die vinger
van Tsélané lyk.’ Haar moeder het gou gekom en 'n vinger uit die sak sien steek, en
gevra: ‘Wie is jy?’ Daarop het 'n sagte stemmetjie uit die sak geklink: ‘Dit is ek,
Tsélané. 'n Kannibaal het my in die sak gestop.’ Die vrou het teruggegaan na die
Lapa toe en aan haar man vertel wat sy gesien het. Hulle gryp toe 'n hond, maak die
sak oop, laat vir Tsélané uitkom en stop die hond in die sak,

1) Lapa is 'n halfsirkelvormige oop plek wat omring is deur 'n dun rietheining. Daar word vuur
gemaak en die hele gesin kom daar bymekaar om te eet.
2) Die Basoetoes het die oom van Moedersy en die oom van Vadersy baie sorgvuldig onderskei.
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met vergiftige miere daarby, bind weer die sak toe en sit hom op sy plek neer1) 'n
Oomblik later vertrek die kannibaal, vat sy sak, gooi dit op sy rug en vervolg sy weg.
'n Endjie verder staan hy stil, sit die sak op die grond neer en skud hom om te weet
of Tsélané nog daarin is. Hy begin te sing:
‘Sak van Dimo2), praat, praat, dat ek jou kan verstaan.’
Die hond antwoord en boots die stem van Tsélané na.
‘Wat wil jy hê ek moet sê, helaas! Dimo. Die beeste van my vader is net so talryk
as die sterre, helaas! Dimo.’
Daardeur gerusgestel, het die kannibaal weer die sak op sy skouers gegooi en
verder gegaan. Weldra was hy tuis. Hy het sy vrou en kinders bymekaar geroep en
gesê: ‘Daardie wild wat ek eers nie kon kry nie, het ek vandag gekry. Neem hierdie
sak en bring hom in die hut.’ Die kinders het die sak geneem en hom in 'n hoek van
die hut neergelê. Die kannibaal het vir hulle gesê: ‘Ek sal môre met ontbyt die sak
oopmaak.’
Die volgende môre sê die kannibaal vir sy vrou: ‘Neem my sak, kook of stowe
die wild wat daarin is.’ Maar net toe die vrou die sak wil aanraak, word sy deur die
hond gebyt. Sy gaan terug na die hut en sê vir haar man: ‘Dimo, kom kyk tog 'n
bietjie, jou sak byt.’ Die kannibaal word boos en roep uit: ‘Vandag kry jy niks van
my jag nie; hoewel ek jou totnogtoe altyd daarvan gegee het, ontvang jy vandag niks
daarvan nie.’ Daarop sê hy vir sy oudste dogter: ‘Maak jy die sak oop. Jou Ma kry
niks daarvan nie.’ Die dogtertjie van die kannibaal het in die hut ingegaan. Maar toe
sy die sak beetpak, word sy ook deur die hond gebyt. Sy probeer om die sak aan die
ander kant vas te hou, maar toe word sy weer deur die miere gesteek.
Daarop het sy huil-huil na haar Pa geloop en gesê: ‘Pa, Pa se sak byt.’ Daarop het
die kannibaal briesend kwaad geword en uitgebulder: ‘Jy kry ook niks daarvan nie.’
Hy gaan self in die hut in, maar metdat hy die sak beetpak, word hy gedug deur die
hond gebyt, en toe hy die sak aan die ander kant probeer gryp, word hy uit alle mag
deur die miere gesteek. Toe skreeu hy vir sy vrou en kinders: ‘Maak toe die deur!’
Hulle het nie alleen

1) In 'n ander lesing van hierdie sprokie het die kinders die stem van Tsélané herken. Om haar
te kan bevry sonder dat die kannibaal dit bemerk, word hy deur die oom van Tsélané
weggestuur om water te gaan haal in 'n stukkende kalbas, waarvan die barste met klei
toegestop is. Die water het die klei losgemaak, die skeure het oopgegaan en hy kon die kalbas
nie volmaak nie.
2) Dimo is hier 'n eienaam en die wortel van die woord Ledimo meerv. madimo) wat kannibaal
beteken. Dit is merkwaardig dat die woord vir God (modimo, meerv. badimo of medimo)
presies dieselfde wortel het as Dimo.
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die deur toegemaak nie, maar dit ook versterk met groot klippe. Sodra die kannibaal
die sak oopkry, byt die hond hom in die been, terwyl die miere hom begin steek. Die
kannibaal skreeu van die pyn en bulder: ‘Maak tog die deur oop!’ Maar hulle antwoord
hom: ‘Ons het jou mos gesê die sak byt, maar jv wou ons nie glo nie.’ Daarop
verbrysel hy die deur met sy kop en vlug buitentoe soos 'n dol man, woedend van
die pyn. Die hond het hom agtervolg en hom verskeur, gehelp deur die vergiftigde
miere. So het hy gesterf.1)

1) In 'n ander lesing staan dat die kannibaal hom hals-oor-kop in 'n moeras gegooi het en in
'n boom verander het. Bye het hulle neste in die boom gemaak en heuning soontoe gebring.
Tsélané het die heuning ontdek en wou daarvan snoep, maar sy kon haar hand nie weer
terugtrek nie. Eindelik het dit haar egter tog geluk na 'n magiese seremonie.
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(Foto deur Howard Coster, Londen.)
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'n Boeddhis se Pelgrimsreis.
When the Devil was sick, the Devil a monk would be;
When the Devil was well, the devil a monk was he.

EK het die laaste tyd hierdie reëls in my kop gehad want ek het 'n danige seer toon
gehad en ook 'n besoek van 'n predikant. Die seer toon het ek nog, maar van die
predikant het ek ontslae geraak.... ek het hom beloof om 'n godsdienstige boek te
lees. So het ek vir die twintigste maal van die rak waar die teologiese werke staan 'n
ou troetelkind afgehaal, en ek sou graag sien dat al my lesers dit lees of hulle kruppel
is of nie. Sy naam is ‘Three Years in Tibet’ deur Ekai Kawaguchi. Dit spyt my dat
dit nog nie in Afrikaans vertaal is nie.
Die auteur was die geleerde ab van 'n belangrike klooster in Tokio, maar hy het sy
werk bedank en as kluisenaar in Kyoto gaan woon om al sy aandag aan Chinese
Boeddhiste-manuskripte te wy. Hy het ontdek dat daar baie belangrike tekste van
die Mahayana (d.i. Groot Weg) in Tibet was, en dus het hy besluit om die reis na
Lhasa te aanvaar en sodoende ander te help om deur middel daarvan die weg tot
saligmaking te vind. Dit het beteken dat hy in Indië Engels moes aanleer, daarna ook
die letterkundige asook die gemeenskaptaal van Tibet, en uiteindelik ook Nepalees,
daar hy van plan was om vermom deur Nepal Tibet binne te gaan. Engels met sy gek
spelling is 'n verskriklike taal om te leer, net soos Nejalees, en Tibetaans is net so
swaar soos Lancashire-Engels, hoewel dit meer musikaliteit besit.
Voor sy vertrek uit Japan moes hy afskeid neem van sy ou gemeentelede. Hulle
wou hom graag fêteer en kosbare geskenke aanbied... 'n moeilike predikant om te
groet daar hy slegs beloftes en geen geskenke wou aanneem nie! Van dié een 'n
belofte om nie weer sterke drank te gebruik nie, van daardie een om tabak te laat
staan; van 'n vermoënde en bekende visser 'n plegtige belofte om die lewes van
Boeddha se klein broertjies, die visse, te spaar; van 'n groot hoenderboer 'n eed om
nooit weer hoenders dood te maak nie.
Op sy eenvoudige, Evangeliese manier vertel hy dat hy hierdie geskenke die meeste
waardeer het, en dat die gevolge hiervan hom uit menige verleentheid gehelp het op
sy gevaarlike reis. ‘Ek weet dat die groot liefde van die barmhartige Boeddha my
altyd in gevaar beskerm het; maar, wie weet, miskien het die lewensredding van
honderde en duisende gevinde en gevleuelde skepsels veel bygedra tot my
wonderbaarlike ontkominge.’ Dan
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verheug hy hom, soos dit 'n godvrugtige priester betaam, dat hy sy vriend, die
hoenderboer, van 'n groot sonde - hoendermoord - gered het.
Die eerste groot guns van die Voorsienigheid het hom in 'n Japanese hotel in
Singapore te beurt geval. Weens respek vir sy geel kleed, het hy altyd die eerste
warm bad in die oggend gekry. Eendag was hy so besig om die Heilige Skrif te lees
dat hy sy bad vergeet het. Toe kom daar 'n geweldige skudding, dit was 'n aardbewing.
Die badkamer het ingestort en na die onderste verdieping geval met bad, waskom
met al die ander toebehoorsels soos sponse, seep, en 'n jong Japanese dame wat deur
die grasie Gods sy plek geneem het. Sy is na die hospitaal vervoer, maar daar was
weinig hoop op herstel.
Hy kom meer dood as lewendig in Tibet aan langs 'n onbekende pad oor die
Himalayas, dwarsoor ysvelde en gletsers, feitlik op die dak van die wêreld, soms
meer as 20,000 voet bo seespieël. Hy word gemartel deur rumatiek, spuug bloed en
kan soms glad nie asemhaal nie. Toe hy op die uiterste was het 'n swerwende ou vrou
haar oor hom ontferm en hom weer bygebring met warm tee met sout botter daarin.
Die vuiligheid in Tibet kon hy maar nie gewoond word nie. Die Japanese is een
van die sindelikste nasies, en hy durf nie eens sy mond in die oggend uitwas om sy
vermomming nie te verraai nie. In Tibet is was iets buitengewoons, en 'n laag vuilis
op die gesig beskou hulle as pragtig. Net soos party van ons jongkêrels nie na 'n
meisie sal kyk as haar gesig nie met rooisel getakel is nie, so ook word 'n meisie in
Tibet onvroulik beskou as sy nie 'n vuil nek het nie. Om vuilis af te was is om geluk
af te was. Voorwaar net 'n plek vir 'n jongensskool. Die hoëlui is in Tibet baie hoog
en ons priester met sy gevoelige Japanese neus klae baie hieroor.
Om sy reis met gemak voort te sit koop hy 'n paar skape om sy bagasie te dra. Ek
hou van die tekening van hierdie liewe ‘Vicar of Wakefield’ wat die berge klim
vergesel van sy twee getroue skape, wat hy dikwels van sy eie kos moet gee, gebakte
meel en tee met botter daarin. As gevolg van die ontbering sterf een, en met trane in
sy oë lees hy die begrafnisrede, en dan koop hy 'n bok wat in sy mening taaier sal
wees. Die oorlewende skaap red snags sy lewe deur sy warmte, en ook eenkeer as
hy byna verdrink in 'n dreunende yskoue stroom water.
Dan tref hy enige pelgrims van Dam-Gyasho, 'n soort Boeddhis van wie hy nie
hou nie, daar hulle nieteenstaande hul godsdienstigheid beroepsdiewe en moordenaars
is. Hy preek egter elke aand vir hulle en hoop om sodoende hulle harte te versag. Sy
preke het hulle trane laat stort, en dit, of hulle leuse ‘Geen besigheid op 'n pelgrimstog’
het hom met lewe en weinige besittings ongedeerd gelaat.
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Die volgende gevaar was van baie ernstiger aard. 'n Jong pelgrimsmeisie het
doodverlief op hom geraak. Haar naam was ‘Maandag’ en haar skoonheid was
ongeëwenaard. Sy het hom vertel dat haar pa 'n miljoenêr was wat honderd-en-sestig
jakke en vierhonderd skape besit het; dat haar ma besonder goedhartig was; dat die
lewe met haar saam 'n lang Chachang pemma sou wees. (Dit is 'n Tibetaanse
uitdrukking wat beteken: ‘om vir ewig tee en sterk drank om die beurt te drink’,
m.a.w. om vir ewig kermis te hou). Dit het al die krag van onse Lama se geloof
geverg om sy selibaat van Maandag te red. Sy het hom vertel dat die geestelikes in
haar land toegelaat was om te trou. Hy het probeer om haar met 'n paar teregwysinge
geskik vir die geleentheid te troos, maar ek twyfel of hulle werklik arme klein
Maandag se hart tevrede gestel het.
Dit lyk of die moeilikhede hom nou van alle kante beset. Nadat hy 'n groot sneeuval
met moeite deurgekom het, moes hy die twyfelagtige gasvryheid van 'n klomp skurke
aanneem. Hy troos homself dikwels met die teks: ‘Vir diegene wat geen verwantskap
met Boeddha het nie, is dit baie moeilik om saligheid van Boeddha te ontvang’. Sy
gashere dink dat hy toorspreuke teen hulle mompel, en waar vroomheid geen
uitwerking gehad het nie, het hulle bygeloof gasvryheid in die hand gewerk. Hierna
het struikrowers hom beroof van al sy besittinge behalwe 'n reliek van Ceylon aan
Dalai Lama gestuur. Die rowers dwing hom om hulle te seën voor hulle hom verlaat
en hy troos homself met die gedagte dat dit vir die beste is daar hy slegs boete doen
vir al sy sonde.
Geslaan met sneeublindheid strompel hy voort deur 'n sneeustorm totdat hy eindelik
gered word deur twee ryk veeboere, mnr. Bum en mnr. Po, wat hom weer gesond
maak en voorthelp op sy pad. Op die pad tel 'n karavaan hom op en bring hom na
Lhasa. Hy word geskok deur die leiers van die karavaan wat 'n slagpaal naby Lhasa
besoek waar daardie dag twee honderd en vyftig skape en bokke en vyf-en-dertig
jakke geslag is solank hy daar was. Hy bars in trane uit en vertrek vol afsku vandaar.
Hy preek vir die karavaan en hou lesinge oor Tibetaanse grammatika en hulle kom
so onder indruk daarvan dat hulle 'n silwer kollekte vir hom hou, want hoewel hulle
almal Tibetaans gepraat het, het hulle geen benul van die bestaan van grammatika
gehad nie.
Naby Lhasa vind hy die Departement van Publieke Werke hard besig aan die bou
van 'n magnifieke tempel op advies van die Goewermentswaarsêer, om daardeur
oorstroming te verhoed. By die tempel van Shigatze woon daar vyfduisend priesters
wat baie streng leefreëls volg behalwe wat betref sterke drank. Daarna het hy 'n seun
met kouwater-verbande weer lewendig gemaak. Hy was die enigste een wat nie geglo
het dat dit 'n wonderwerk was nie, want hy het gemerk dat die seun se pols nog
saggies geklop het.
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Hy het gesien hoe die Landbou-departement vernielende haelstorms verhinder deur
priesters die aankomende storm met kunsmatige haelstene van modder gemaak en
behoorlik ‘getoor’ te laat bestook. Somtyds keer dit die storm, maar as dit niks baat
nie, word 'n priester goed afgeransel en die priesters moet skadevergoeding betaal.
Die boere betaal 'n swaar assuransiefooi vir hierdie Landbou-diens.
In Tibet moet 'n mens jou tong uitsteek om respek te betoon; ek vrees in Suid-Afrika
sal ons predikante so'n handelwyse verkeerd opneem.
As gevolg van sy kennis van medisyne is ons pelgrim 'n tydlank gewild in Lhasa,
en daardeur kan hy sy studie ongedeerd voortsit. Hy slaag in die Matrikulasie - wat
hom onder Suid-Afrikaners bemind behoort te maak. Daar dit ietwat anders gereël
word as by ons, hoewel dit daar byna net so verafgood word, sal 'n kort beskrywing
miskien interessant wees.
Die onderwerpe vir die eksamens is Kategismus, en Boeddhiste-metafisika. Die
examinandus sit en die examinator staan oor hom en bulder vrae in groot
opgewondenheid, onderwyl hy sy hande saam stamp en met sy voete die grond laat
dreun. Die doel is om alle duiwels deur 'n manhaftige houding af te weer en op dié
manier die waarheid op te diep. So vinnig soos die kandidaat antwoord (bv. Was
Boeddha menslik?) ontstaan daar 'n stroom van vrae uit sy antwoord, almal daarop
gemik om hom in 'n hoek te keer. Na twintig jaar van hierdie soort eksamens behaal
die inboorlinge die doktorsgraad.
Soos in Suid-Afrika regeer die vrou in Tibet die huis. Sy deel sakgeld uit aan haar
eggenotes uit hulle verdienstes. Wee enige eggenoot wat van sy verdienste terughou;
in plaas van liefkosing is klappe sy deel.
Tibet is gelukkiger as Suid-Afrika, want daar is drie Ministers van Finansies,
elkeen waarskynlik om 'n oog op die ander te hou. Hoër Onderwys is daar baie soos
by ons, want dit is hoofsaaklik op die geheue gegrondves; daar moet minstens honderd
bladsye uit die hoof geleer word elke jaar. Die bamboes is die vernaamste leermiddel.
In hierdie opsig ontbreek ons kennis ver, met die gevolg dat ons seuns nooit Engels
leer spel nie. Ons skrywer verkies egter die Suid-Afrikaanse metodes en keur dit nie
goed dat onderwysers die seuns uitskel met woorde soos ‘bees’, ‘bedelaar’, ‘duiwel’,
‘esel’, en ‘eter van ouervleis’. Seuns is seuns dwarsdeur die hele wêreld.
'n Mens neem met leedwese afskeid van hierdie vrome lama, en voel groot respek
vir sy barmhartige, genadige geloof, waarvan Kipling ons in Kim reeds 'n idee gegee
het.
Daar ek sewe jaar onder die Boeddhiste gewoon het, het ek 'n groot eerbied vir
hulle godsdiens, maar ek kan nooit 'n Boeddhis wees nie, - want ek maak vlieë dood.
MAX DRENNAN.
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Gunnar Gunnarsson, Die Yslandse Romancier.
IN 1912 het by die groot Deense uitgewersfirma Gyldendal 'n nuwe skrywer, Gunnar
Gunnarsson, début gemaak met 'n roman ‘Ormarr Örlygsson’, wat volgens sommige
critici van bepaalde talent getuig het, maar verder nie besonders aandag getrek het
nie. Die volgende jaar kom 'n twede deel ‘Die Deense vrou op die Plaas’ uit en dit
blyk toe dat die skrywer voornemens was om 'n soort famieliesaga te skryf; maar dit
is eers met die verskyning van die derde deel ‘Die Eenoog-gas’ dat Gunnarsson 'n
geweldige sukses behaal het, en in dieselfde jaar, 1914, is die laaste deel van die saga
‘Borgslaegtens Historie’ voltooi.

GUNNAR GUNNARSSON.

Daarna het die een groot roman na die ander verskyn, soos ‘Salig is die eenvoudiges’
(1920), ‘Swartvoël’ (1929) en ‘Jon Arason’ (1930). Gunnarsson is nou die populêrste
Deens-skrywende romansier en sy boeke word in alle Europese tale gelyktydig
uitgegee: sy laaste boek is selfs in Noors vertaal. Verbeel u 'n Engelse skrywer wat
so populêr is dat sy boeke in Amerikaans vertaal word!
Al is Gunnarsson een van die grootste moderne meesters van die Deense taal, het
hy eers as opgegroeide man na Denemarke gekom en is Yslander van geboorte. Sy
kinder- en jongelingsjare op sy vader se plaas in Ysland, sy vertrek na Kopenhagen,
die hongerlyjare in die groot wêreldstad en sy opgang na die verskyning van
‘Borgslaegtens Historie’ het eers na 1923 bekend geraak. In dié jaar het daar die
eerste deel verskyn van 'n vervolgroman ‘Die Kerk op die Heuwel’ wat 'n
outobiografiese roman is en die lotgevalle van die skrywer tot by die verskyning van
die voorlaaste deel van ‘Borgslaegtens Historie’ vertel. Vyf jaar het dit die skrywer
geneem om die vyfdelige lewensepos mee te deel, en die boek word beskou as een
van die groot literêre en lewensfilosofiese belydenisse in die Skandinawiese
letterkunde en verdien 'n plaas naas die groot outobiografiese roman van die beroemde
Deense skryfster Karin Michaelis: ‘Die boom van die Kennis van Goed en Kwaad’.
Dit is my voorneme om hier iets mee te deel van die romantiese kinderjare en stormen drang-periode van Gunnarsson, soos hy self daarvan verhaal in ‘Kirken paa
Bjerget’.
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Die eerste deel heet ‘Leg med Straa’ (Speletjies met Strooi), 1923, en behandel sy
vroegste kinderjare; ons leer hier sy ouers, en susters, grootouers en ander
famieliebetrekkinge ken, maar vernaamlik ook die bediendes op die plaas, kuiergaste
en rondlopers, ja selfs ook die beeste, perde, skape en honde. Maar die grootste figuur
in sy kinderjare en die edelste karakter is sy moeder, aan wie die seun hartstogtelik
geheg was. In die twede deel ‘Skibe paa Himlen’ (Skepe in die Lug), 1925, leer ons
haar beter ken: op treffende wyse skryf Gunnarsson oor haar op bls. 220: ‘My moeder
is die enigste een wat ook maar naasteby tyd het, maar baie keer kan ek op haar gesig
sien hoe moeg sy is, en dit sny my in my hart, knaag aan my met 'n eensame angs
en pyn. Groot vrede volg haar altyd, waar sy gaan, 'n eie soetheid en saligheid. Waar
sy is, daar is as 't ware die kern van die dag. Selfs die lig wat op haar val, is nie soos
gewone lig nie. Besadiging, welsyn, die rus van die nag, die betekenis van alles: in
haar is dit verenig. Die oplossing van alle vraagstukke is sy, alle honger, alle dors
stil sy, alle kwaad verjaag sy. In haar mond kry selfs die nietigste woorde 'n
geheimnisvolle diepte - as sy net jou naam roep, ril dit deur jou soos sonskyn, soos
voëlgesang, soos blommegeur. Kyk sy jou daarenteen berispend aan, krimp jou hart
inmekaar - met verwelkte gemoed gaan jy op 'n voetstoeltjie sit en verlep soos
afgemaaide gras. Dikwels versamel sy ons kinders om haar, trakteer ons met warm
potkoek en botter, sing vir ons rympies of versies, vrolik met laggende oë, wat
plotseling bedou word en net so plotseling weer begin glinster. Die gehekelde
alledaagse ligbruin sjerp met die rooi streep sluit straf om haar skouers en ronde
borste. Daar is vir my iets geheimsinnigs aan daardie sjerp. As ek siek is of net effens
kla, wil ek altyd daarin gedraai word en dit het nog altyd gebeur dat ek daarvan
gesond geword het. Ek hou daarvan om aan daardie sjerp te trek, om my wang daaraan
te skuur, my oë daarmee af te droog as ek gehuil het. As ek van 'n nare droom
ontwaak, spring ek uit die bed, soek dit op en steek dit onder my kussing - mis my
moeder dit soggends, soek sy dit altyd daar.’ - Wat die dood van sy moeder vir die
agjarige kind, wat [...] op haar liefde en sorg aangewese was, beteken het kan ons
goed besef, temeer omdat sy vader kort daarna 'n twede huwelik aanvaar het. Die
herinnering aan sy moeder loop as 'n goue snoer deur alle dele van die outobiografie
en was hom tot steun in daardie jare, toe hy as vreemdeling in 'n groot stad met die
onbuigbaarheid en aardgebondenheid van sy stof te kampe gehad het.
Die derde deel van die saga heet ‘Natten og Drômmen’ (Die Nag en die Droom),
1926, en is miskien die interessantste van die hele cyklus, omdat dit die
puberteitsperiode dek en ons 'n intieme blik gee in die verhouding van die opgroeiende
seun tot die natuur, in 'n land waar die son maar sowat sestig dae in die jaar skyn,
waar geen bome groei nie, waar die lewe
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armoedig is, waar die stryd vir bestaan 'n bittere en 'n gedurige is en waar die gebore
kunstenaar ver verwyder is van die vasteland en in baie opsigte van die beskawing.
Die Yslandse somer soos op bls. 217 beskryf, word hier weergegee: ‘Maar die son
het nou ook al begin steek en bak - ons en die perde word ewe lomerig. Die veld lyk
so geil en so heimelik onder die songloed van die môre - groen lek die see die
geelgebakte strand - die plase lê so geborge, elk met sy groen werf, omring deur die
geel glans van melkemmers, gousblomme en koeiblomme soos 'n glorie, soos 'n
sonskyn in die sonskyn - vriendelik en Gode welbehaaglik rys die wit môrerook in
ranke suile na die hemel - lieflike hondegeblaf klink geborge en goed in die helder
lug - verre perdegerunnik sidder jou tot in jou hart: geen kreatuur staan ons so na
soos die perd nie, die mens se verhekste broer - vroom groet die koeie die môre en
roep moederlik hulle kalwers - by elke plaasbekie glans wit wolhope, die skape se
lentegroei, 'n somergeskenk aan die goeie baas as dank vir hooi en troue hoede - vol
grille kronkel die rivier hom met beloftes van salm en forel. Die ontkiemende gewasse
van die lente, die naglose somer se gelofte bind ons met 'n tower en vervul ons met
visioene en stilte. Na ons land het die “hjejl”, die reënpluvier, die swaan, die gans
en ons ander somergaste teruggekeer oor die seeë, en in ons lentelik gestemde
gemoedere daal nou die ouervoëls van die verlange af en bou neste en plant nuwe
koue voort.’ Maar die pakkendste beskrywings is dié van die land onder die
wintermantel van sneeu, die kort grys dae, die lang nagte met die woedende
sneeustorms, wat as 'n onverbiddelike vyand plase verniel en mens en dier verdelg.
In ‘Die Nag en die Droom’ maak ons verder kennis met 'n menigte mense elk van
wie 'n tiepe is. Besonder sterk was die invloed van sy oupa Afi op die jong seun; ons
leer hom ken as 'n mengsel van 'n viking en 'n sluwe boer, met 'n nugter uitkyk op
die lewe en 'n groot mate van humor. Kostelik is sy afskeidsraad aan sy kleinseun,
by sy vertrek na Denemarke (bls. 532): ‘Hou nou jou oë goed oop in die buiteland,
prent dinge in jou gedagte, visenteer hulle terdeë, dat jy hulle kan onthou, dat hulle
jou later tot nut kan word. Net 'n domkop sien niks, net die luilap vergeet! Wees 'n
weetgierige reisiger, vra uit na alles wat jy nie verstaan nie, maar gee jou uit vir 'n
stommert - as 'n mens die koning se grap wil troef, moet jy die nar speel. Nou ja,
gaan kyk dus en ondervind en kom dan terug en vertel ons hier tuis hoe die mense
hulle daar anderkant gedra, dat ons daaruit kan leer wat ons nut voor het, wat vir ons
pas en die orige kan laat vaar... Vaarwel - God en Odin gelei jou! Vaarwel - vaarwel!...
Word nooit predikant nie!’
Die vierde deel ‘Den uerfarne Rejsende’ (Die onervare Reisiger), 1927, behandel
Gunnarsson se eerste ondervindinge in Denemarke, waar hy vireers een van die
Volkshoëskole besoek en feitlik sy eerste kennis met gesproke
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Deens maak! Alles is vir die jong Yslander 'n openbaring: hy sien vir die eerste keer
nie alleen die groot wêreld daarbuite nie, maar sulke alledaagse dinge soos bome!
Hier was die klimaat lieflik, die lewe maklik en nie 'n gedurige stryd met verwoestende
natuurkragte nie. Hy word ook vir die eerste keer verlief, maar die verhouding sterf
'n natuurlike dood. Al gou verlaat hy die Hoëskool en probeer eers in Aarhus, dan
in Kopenhagen van sy pen leef, maar vind dat daar vir die voortbrengsels van sy
jeugdelike, onbeteuelde fantasie geen mark is nie. Die laaste deel ‘Hugleik den
Haardtsylende’ (Hugleik die Harde Seiler), 1928, vertel van sy hongerlyjare en sy
ervaringe in die Kopenhagenbohème, die Montmartre van Skandinawië, waar die
nuutste-ismes bespreek word voor hulle op die intelligentsia losgelaat word.
Verbasend is dit, dat vir die jong skrywer eers betreklik laat opgegaan het dat sy
aangewese milieu Ysland is, die land waar sy wieg gestaan het, wat in sy bloed
oorgegaan het en wat vir die ‘beskaafde’ wêreld 'n ultima Thule is. ‘Toe ek dié aand
daar lê en nie kon slaap nie, bars daar 'n nuwe en onvermoede Ysland uit my gemoed.
Landskappe, mense, jaargetye, en 'n seker kosmiese karakter, 'n toon in die lig, 'n
smaak aan die grond, die lewensritme, die eie volheid van my tyd op my
geboorteeiland staan daar meteen rond en ryk, plasties gestempel in my bloed. Vrees
en ‘ootmoedige dankbaarheid vervul my hart, daardie getrou arbeidende onrus van
die werk - met volle bereidwilligheid slaan dit sy slae. Ek sien nou my taak. Speur
'n kern agter die ydelheidsdrome van my kinderjare, agter al my jeugdige rondtastery.’
Gunnarsson se outobiografie is met baie groot belangstelling deur sy lesers in alle
dele van Europa, maar vernaamlik in Skandinawië en Duitsland, waar hy uiters
populêr is, gelees. Sy romans het die belangstelling in die moderne Ysland laat herleef
en nou dat Gunnarsson in sy nuwe boek ‘Jon Arason’ die teenwoordige laat staan
en die voorbeeld van Undset volg deur hom na die verlede van sy land te wend, kan
ons nog groter dinge van hom verwag; want die hele oeroue sagaskat is tot sy
beskikking en die skrywer is nou op die hoogte van sy kunstenaarsloopbaan, al is hy
nog betreklik jonk. Sy kuns is ryp en beteueld, dieper menslik, epieser as vroeër. En
die taal van Jacobsen het in sy hande 'n kleurrykheid, plastisiteit en sterkte gekry
soos by min skrywers wie se moedertaal dit is. Dit was die verwagting dat Gunnarsson
vanjaar die Nobelprys sou kry, maar in ieder geval kan die toekenning nie meer lank
op hom laat wag nie.
C. DE VILLIERS.
Bibliografie: Gunnarsson se werke is vir die Afrikaanse leser in die Duitse
uitgawe beskikbaar. Soos Hamsun en Lagerlöf het ook hy Albert Langen,
München, as uitgewer gekies. Die nuwe leser behoort met ‘Die Leute auf
Borg’ te begin, dan ‘Schwarze Schwingen’ as voorbeeld van sy nuwer
werk te lees, voor hy die groot outobiografie begin, wat sover nog net tot
‘Natten og Drömmen’ (‘Nacht und Traum’) vertaal is. C. de V.
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Semietiese Invloede op Wes-Europese Kuns.
I.
EEN of ander kunskenner sal by die lees van die tietel geneig wees om die skamper
opmerking te maak: ‘Excusez du peu!’ Die onderwerp is inderdaad bietjie groot.
Tientalle boeke is al geskryf, ditsy net daaroor of oor vertakkings van die kwessie.
Dit spreek vanself dat wie onderneem om iets daaroor te sê, binnekant die taamlike
eng perke van 'n kort reeks artiekels in 'n tydskrif, te kenne gee dat hy maar net
vlugtig omtrekke kan probeer skets.
In ons dae trek Semietiese, veral Joodse, invloede op die Westerse beskawing
alhoe meer aandag. Vir die Joodse volk is hierdie omstandigheid lank nie altoos van
aangename aard nie, want die aandag is dikwels ingegee deur vyandigheid. Veral
die Bolsjewisme het sterk krietiese oë gerig op Joodse neigings en die wyse waarop
hut Europa beïnvloed. Dis al baie jare gelede dat Houston Chamberlain 'n eensydige
beeld gegee het in sy ‘Grundlagen des neunzehnten Jahrhundert’ e.a.
propaganda-geskrifte. Sombart en ander Duitse skrywers het hul spesiaal toegelê op
die staathuishoudkundige sy van die vraagstuk. Spengler was in sy ‘Untergang des
Abendlandes’ wel verplig om 'n deel van sy betoog te wy aan Semietiese invloede.
Niemand kan by so'n onderwerp ontkom aan die gebruik van algemeenhede nie,
hoe misleidend hul ook menigmaal mag wees. Sommige geleerdes ag dit te algemeen
wanneer die Jode gereken word as Semiete, b.v. Chamberlain. Praat ons van
anti-semitisme, dan word daarmee vyandigheid teen die Jode bedoel, maar hier kom
'n man wat groot studie gemaak het van sy vak - hy was in sy dae die hoëpriester
van anti-semitisme - en wil aan die Jode selfs die reg om onder die Semiete te tel
ontsê!
Hierbo is iets gesê oor Bolsjewisme. In die begin van die beweging is die leidende
rol, deur sommige Jode daarin gespeel, so dikwels genoem dat baie vandag nog
onwetend of onnadenkend genoeg is om Jodedom en Bolsjewisme (as staatsvorm,
denkwyse en artistieke rigting) te hou vir feitlik dieselfde ding, net onder twee name.
Alger wat werklik ingelig is oor Russiese toestande weet beter, maar so word
misverstande gevorm.
Menigeen sal sy opienie klaar hê. Wil hy, en sy, so vrindelik wees om dit nog
effens op te skort? Dit mag wees dat hier of daar 'n paar feite en beskouings gegee
word wat in staat is om, op goeie gronde, daaraan iets toe
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of af te doen. Dit is nl. maar net die betrekklik klein groep mense wat bekend is met
die vernaamste feite, wat werklik 'n oordeel kan vorm.
Laat die leser wat sy mening klaar gehad 't die hand op die hart lê en beken of hy
geweet hat dat al die wat hier genoem word Jode was. Daar was die Franse komponis
‘Georges Bizet’, 'n pseudoniem. Daar was die Duitse skrywer en vryheids-voorvegter
Ludwig Boerne. Daar was die Hongaarse antropoloog en taalkundige Arminius
Vambéry. Daar was die Italiaanse sielkundige Cesare Lombroso. Daar was die
Russiese beeldhouer Antokolsky. Daar is nog die Italiaanse digter en patriot
(jingo-patriot... maar nietemin) Gabriele d'Annunzio. Daar was die Deense krietikus,
kort gelede dood, George Brandes. Daar is die hedendaagse Engelse komponis Landon
Ronald.
Daar was die humoris ‘De oude heer Smits’. Hoeveel het geweet dat hy, die geestige
skrywer in Nederlands en Engels, aan die ou volk behoor het?
Daar sal geleentheid wees om die lys aan te vul. Hierdie was maar net bywyse van
inleiding. Vir 'n Suid-Afrikaanse publiek hoef ons nie die Da Costa's en die Cachets
afsonderlik te vermeld nie, hul afkoms is welbekend. Dog selfs in ons dae van
algemene rolprent-vermaak en liefhebbery vir oorverskeurende klanke weet min
mense dat die Amerikaanse jazz-fabrikant Irving Berlin 'n Russiese Jood van geboorte
is en dat die leiers wat met hul geld en ondernemingsgees agter die skerme van
Hollywood staan hoofsaaklik Jode is. Die onderwerp is dus groot genoeg en
aardrykskundig breed genoeg. Wat jaartelling betref gaan hy duisende jare terug, en
loop hy tot nie net vandag nie maar tot die dag waarop die Joodse volk hom sal
opgelos hê. En dit kan nog lank duur, al is assimilasie hard besig met sy werk.
Dit geld veral vir Amerika, wat mos, min of meer, behoor tot die Europese
beskawing! Dit het oorspronklik sy bietjie beskawing geput uit Wes-Europa en dit
is nou hard besig, helaas, om sy kultuur terug te spuit oor die blomtuin van Europa
heen. Hoe barbaars, agterlik en Asiaties Sowjet-Rusland al mag wees, is tog een van
sy mees kensketsende uiterlike verskynings die amerikanisasie van die lewe in die
groot stede. Die moedzjiek doen intussen sy bes, op sy oneindige graan-vlaktes, om
ou oorlewering te handhaaf. Nou is die Amerikaanse invloed op Rusland grotendeels
die gevolg van Joodse konneksies.
Waar begin eintlik die Semietiese invloed op die Weste? Ons dink daarby tog in
die eerste plek aan die Bybel. Dit sou te ver voer om selfs 'n kort opsomming te gee
van wat hierdie versameling - want die Bybel is nie 'n enkele ‘boek’ nie - bewerk 't
in die geestelike lewe van Europa. Daarvoor sou 'n afsonderlike reeks artiekels nodig
wees. Dit is hier meer te doen om invloede wat ontstaan het in die nuwere tyd en dit
sou ook oorbodig wees om vir Afrikaanssprekendes, wie se hele volksaard gevorm
is deur die Bybel, te wil stilstaan by hierdie deel van die onderwerp.
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Dikwels word uit die oog verloor dat die Turke behoor tot die Semiete. Weliswaar
kan ons hul artistiek amper verwaarloos, al het hul voorvaders, die Seldsjoeke en
Sarasene, wel deeglik groot invloed gehad op die Weste, soos ons naderhand nog
sal sien.
In ons dae is hul invloed op Wes-Europa hoofsaaklik politiek-militêr, soos dit al
was in die tydperk toe hul voor die Poorte van Wenen gestaan 't. Die Westerse
letterkunde het min van hul gekry, behalwe die besieling van Slawiese en Griekse
digters om hul volkshelde te besing soos dié teen die Halve Maan baklei het. Die
Semietiese stam het ander vertakkings waaroor meer te sê sal wees. Sommige invloede
het hoofsaaklik uit die verte gewerk, maar die Arabiere het heel bietjie te brokkel
gehad in die Westerse melk.
***
Terwyl tot dusver maar net 'n paar los grepe gedoen is, hot en haar, om die omvang
van die taak aan te dui, sal by verder behandeling van die onderwerp afgesien word
van die streng geskiedkundige metode. Dit lyk nl. geriefliker om eers iets te sê oor
'n periode wat nog maar kort agter ons lê, om dan terug te gaan na die verlede. Laat
ons begin met 'n paar opmerkings oor een van die figure wat in menige opsig tiepies
was en met onmiskenbaar krag ingewerk het op die Europese kunslewe, nl. Heine.
Ja, dis Heinrich wat bedoel word - nie Cincinnatus Heine, beter bekend onder sy
skryfnaam Joaquin Miller, nie. Die Amerikaanse digter-geluksridder tel onder die
goeie Protestante van huis uit.
Heinrich Heine is amper 'n man van ons eie tyd. Daar is nog mense onder ons wat
al gebore was toe hy, op die matras in 'n Paryse solderkamer, sy vreeslike
lewe-in-die-dood gelei het. Hy was, in menige geskrif, sy tyd so ver vooruit dat sy
werk vandag nog as modern sou kon geld, was dit nie, dat in die afgelope kwart eeu
die kuns op elke gebied sulke snaakse Kaperjolle geslaan het nie. In die Duitsland
van sy dae was dit nie 'n misdaad om Jood te wees nie (soos Hitler dit in ons verligte
eeu wel wil maak), maar 'n Kniehalter was dit tog. Dit is dan ook lig te verstaan dat
hy, liberaal-onverskillig opgevoed, al taamlik jonk die protestantse godsdiens
aangeneem het. Soos Spinoza, Beaconsfield, Felix Mendelssohn en baie ander
vooraanstaande manne van Joodse bloed het hy hom onttrek aan die lewe van die
stam waaruit hy voortgekom het.
Dat hy in sy hart nooit heeltemal daarvan weggeraak het nie blyk uit verskeie
prosa-stukke, uit sy Hebreeuse Melodieë en heelparty ander gedigte. Selfs waar hy
reguit die spot dryf met die Jodedom doen hy dit soos een van die volk self en nie
soos 'n buitestaander nie. Die Duitsers, wat dit wel gevoel 't, het hom sy geboorte
nooit vergewe nie. Dit het lank geduur voor 'n standbeeld vir hom opgerig is, al was
die Oostenrykse keiserin Elisabeth een van sy vurigste
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bewonderaars. Hy was, na die oordeel van baie kenners, die grootste suiwer lieriese
digter wat Duitsland (of Europa) ooit gehad 't, maar in Kluge's ‘Auswahl deutscher
Gedichte’ kry hy net vyf bladsye. Om van Goethe se meer as dertig in daardie uitgawe
nie te praat nie, word aan 'n twede-rangs lig soos Herder dertien toegeken!
Hierdie feit word genoem omdat dit kenskefsend is. Heine se karakter mag gewees
het wat dit wou (en sy protestantisme bv. het hy weer versaak toe hy met 'n Katolieke
vrou getroud is in Parys), maar bloemlesings word, by volke wat die kuns regtig eer,
tog nie na eweredigheid van Brawe Hendrikdeugde saamgestel nie! Daar is natuurlik
ander dinge wat by die Duitsers teen Heine tel, buite en behalwe sy geboorte. Hy
was in die politiek Fransgesind. Sy bewondering vir Napoleon het al uiting gevind
in ‘Die beiden Grenadiere’, wat uit sy pril jeug stam. Was dit wonderlik? Was dit
landsverraad? Nee. Beethoven, die kern-Duitse kunstenaar, was in sy jong jare net
so goed vol geesdriftige gevoelens jeens die Franse artillerie-offisier wat opgetree
het as kampvegter van die omwenteling, van mensregte en vryheid soos in die
vermufte ou staatjies van Duitsland onbekend was.
Die toestande van destyds kannie vergelyk word met die waarin ons geslag
opgegroei het nie. Nasionalisme was maar eers in sy begin. ‘Duitsland’ was 'n
geografiese uitdrukking, soos later van Italië gesê is, tot Garibaldi die eenheid help
ontstaan 't. Die Duitse state het hul vandag só, more weer só verhou teenoor
buitelandse politiek. Leërs was by hul nie die volk nie, maar die huurlinge van vorste.
Terwyl Heine dikwels daardie vorste, sowel as Pruisiese styfheid en onvryheid,
sleggemaak 't met al die skerpte van sy bytende vernuf, het hy van kinds af
waardering, ja liefde, betoon vir die beuke en berge, die beke en bosse, die blomme
en beemde van sy geboorteland. Dis net die barsheid en die beersheid van
Noord-Duitsland wat hy nie kon verdra nie.
Hierin lê grotendeels sy betekenis op kunsgebied, dat hy, self romantikus, maar
krities aangelê jeens die Duits-romantiese skool van daardie dae, 'n ooplug-man was
en g'n boekwurm nie. Die leser wat belangstel in hierdie kant van die saak sal wel
doen deur Brandes se diepgaande studie oor romantiek in Europa daarop na te lees.
Ook sonder daardie gids kan hy egter op die terrein genoeg stof vind vir vergelykings.
Die digters vóór Heine het wel aandag geskenk aan die natuur, maar die meeste was
in die diepste van hul siel dorpsmuise, ‘mystisch angehaucht’. Sodra die landelike
omgewing wat hul besoek iets wilder word as die mak sandvlaktes rondom Berlyn,
skrik hul in hul binneste. 'n Rotskloof is vir hul iets al te gruweliks, waar die ou
drake-gebroedsel in die skaduwee loer om hul te bekruip. Kom hul by die Ryn, dan
let hul meer op die ou bouvalle van kastele, met hul legendes van geweld en verraad,
as op die pragtige hange en vrindelike dale.
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Daar is 'n oorlewering van 'n man wat sy hele lewe in Kaapstad gewoon het, maar
op sy ou dag tog eenmaal in die Boland kom. Dit was in die tyd toe in Kaapstad nog
orals die geur van vis (wat nie van gister was nie) gehang het. Die sterk, vars lug van
die oop veld slaan die oubaas katswink. Hul kon hom ook nie bybring toe, tot die
eienaar van die plaas, wetende met wie hy te doen het, dink aan 'n paar vrot bokkems
wat in die spens staan. Die hou hul onder Kapenaar se neus. Skielik kom die man
by: ‘Dit ruik soos by die huis’, het hy met 'n dankbaar gesigs-uitdrukking geroep!
Netso was die sieklik romantiese digters uit die nasleep van die ‘Biedermeier’-tyd.
Soos later in Frankryk die Arcachon-groep getoon het dat mens onder die blou hemel
moet gaan staan voor hy regtig landskap kan skilder, so het Heine bewys dat jy nie
die natuur kan geniet tensy jy deeglik wegkom van vunsige stads-omgewing nie. Sy
Harzreise, sy Noordsee, sy ‘Die Heimkehr’ besing die lieflikheid van die natuur soos
g'n Duitser voor hom gedoen het nie. In ‘Die Lotosblume’’ voel ons die
indrukwekkende plegtigheid van die nag. Dis wel waar dat ook hy hom nie altoos
kon losmaak van die grillerige of sentimentele nie. Sy ‘Doppelgänger’, ‘Ein
Fichtenbaum steht einsam’ en ‘Auf Flügeln des Gesanges’ getuig van daardie twee
rigtings. Hy vertolk die stemmings van die natuur en die menslike hart met 'n tegniese
vaardigheid wat hom heeltemal aanpas by die voorwerp van sy verering.
Snaaks dat dit 'n lid was van 'n koopmansfamielie, nouliks aan die Ghetto ontgroei,
wat vir die Duitsers (toe al van oudsher gewoon om, met bagasie in hul rugsak, tevoet
hul land te deurkruis) warm natuur-verering moes leer. Miskien is dit een van die
onbewuste oorsake van Duitse wrok teen Heine. Hoe dit ook sy, die lofsange op ons
aller Moeder, wat deur hom so kwistig die wêreld in gestuur is, het lesers gekry in
elke beskaafde land en sodoende nie net Duitse digkuns nie maar digkuns in die
algemeen gehelp om die plek te verower wat hom toekom.
***
Hoe staan Heine se werke teenoor die van Goethe, wat lank sy tydgenoot was, en
van Schiller, in wie se sterfjaar Heine ses jaar oud was? 'n Behoorlike heldedig het
Heine nooit kan skryf nie, netso min as 'n roman. Op hierdie laaste gebied was hy
wyser as Goethe, wat dit ook nie kon doen nie, maar dit tog wou regkry. Of wil
iemand vandag nog sê dat W. Meister, dat ‘Die Wahlverwandtschaften’, leesbare
romans is? In die drama was die groot tweemanskap van die Duitse letterkunde
meesters. Daarin kon Heine niks nie, maar sy betekenis lê daarin dat hy vir sowel
Goethe as Schiller uitgestof het wat spontane humor, natuurlikheid en frisheid van
taal betref.
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Goethe, met al sy verdienste, het nie net sy onderwerpe baie gesoek in die vèr, vèr
oudheid nie maar het ook sy styl grotendeels gemodelleer na klassiek voorbeelde.
Onwillekeurig dink mens aan die ongeëwenaarde ‘Faust’ wanneer daar sprake is van
Goethe, maar laat ons tog bietjie die ou werke uit ons jeug-leertyd weer naslaan en
dit opnuut toets. Hoe onwaarskynlik is baie in ‘Egmont’, hoe stelterig die taal selfs
in 'n rewolusionêr getinte werk soos ‘G tz’, hoe fabrieksmatig heelwat van die
gedigte! Vir elke juweeltjie in Goethe wat naby ‘Ueber allen Gipfeln’ kom, kan mens
'n tiental of meer in Heine se liedere aanhaal.
En Schiller? Wie kan vandag voor die spieël gaan staan en homself in die oë kyk
terwyl hy beweer dat ‘Die Räuber’, ‘Kabale und Liebe’ en wat dies meer sy behoor
tot die hoogste kuns? Hul smaak te sterk na hul tyd, baie meer as bv. Shakespeare,
wat anderhalf eeu ouer is. Die taal is geswolle; die karakters mis fynheid; hul gee te
sterk blyk van gietyster modelle. Schiller was minder klassiek as Goethe, maar het
tog in sy ballades menige onderwerp geput uit die Middellandse See-lande van die
lang vervloeë oudheid, terwyl die Germaanse geskiedenis hom oorvloedig stof kon
lewer het. Die hele toon van sy werk is spitsburgerlik. Hy was 'n groot gees maar
artistiek 'n ‘Streber’. Heine staan daar, onder die Duitse digters, soos die eerste
‘Bohémien’.
Hierdie woord teken hom op meer as een manier, want na sy hele wese as
kunstenaar was hy meer Fransman as Duitser. Die advokatery, waarvoor hy bestem
was, het hom teen-gestaan. Ofskoon hy oor Duitse wysbegeerte geskryf 't, het hy
nooit diep in filosofiese vraagstukke kon deurdring nie. Hy was bo-al geestig, verfynd,
bietjie oppervlakkig soos die Fransman maar almelewe is, nie al te betroubaar wat
betref feite nie, 'n liefhebber van lekker leef en 'n vrind van 'n soen, waar hy hom
ook al kon kry. Sy styl het iets van die al te gloed- en blomryke wat dikwels vir
Joodse kunstenaars eie is. Sy gemoedsaandoenings wissel vinnig, soos sy gedigte
bewys. Oosterse prag trek hom aan, maar ook Westerse eenvoud (‘Es war ein Traum’).
Hy is veelsydig en sierlik sonder die noodlottige gladheid van 'n Mendelssohn. Sy
verbeeldingskrag is ‘überschwenglich’.
Hy kan venynig wees en onbillik (soos teenoor Meyerbeer, vir wie hy met die
grofste ondankbaarheid behandel het), maar vir ware grootheid is hy nie blind nie.
Sy muse is tereg so genoem: in sy eie tyd al is baie van sy gedigte op musiek gesit.
Hy het vir Schubert, Schumann, Mendelssohn en ander bekende tydgenote geïnspireer.
Op meer as een van sy verse het verskeie toondigters hul kragte beproef. Die sangerige
taal, die woordeprag, die meesterlike versmaat, lok vanself daartoe uit. By sy lewe
al is duisende van sy boeke verkoop.
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Ook sy prosa was digterlik, onderhoudend, soetvloeiend. Sy staatkundige berigte uit
Parys mog tereg onder verdenking staan (hy het hom laat subsidieer deur die Franse
regering), maar sy beskrywing van die maatskaplike lewe is skitterend. Sy oordeel
oor Chopin, Liszt e.a. groot musisie van sy tyd is grotendeels deur die nageslag
bekragtig.
Sy liefdes-gevoelslewe was nie groot nie. Hy was 'n man van sinlikheid en het
hom daarvoor nie geskaam nie. Somtyds is hy vir ons smaak al te reguit, maar teenoor
die preutsheid wat so baie digters en skrywers gekenmerk het was afkeer van huigelary
'n deug. Hy het in hierdie opsig groot invloed gehad op baie wat wel wou erken dat
hul sy disiepels was sowel as op party wat hom verloën het. Hy het die kampioen
van nuwe bane in die digkuns geword, soos Schumann dit was wat betref musiek.
Hy het homself, deels uit Parys en temidde van sy jarelank durende sterwensweë,
deur die mag van sy digterlike gees opgedwing aan sy geboorteland. Ofskoon hom
dit kwalik geneem is, kon hy uitroep:
‘Ich bin ein deutscher Dichter,
Bekannt im deutschen Land;
Nennt man die besten Namen,
So wird auch der meine genannt.’

Valse beskeidenheid was een van die afgode wat deur sy, somtyds skennende, hand
omver geruk moes word; Goethe het mos gesê: ‘Nur Lumpen sind bescheiden!’
***
Die Franse het nooit bra Duits verstaan nie. Van Heine s'n Grisettevrou af tot die
meeste groot Parysenaars van sy tyd het in onwetendheid geleef omtrent die
merkwaardige woord-kunstenaar wat wel die boulevards, die koffiehuise en die
skouburge geniet 't, maar tog nie sy materiaal as digter daar betrek 't nie. Die Engelse
begin maar nou eers tale leer en Heine is so min vleiend jeens hul dat hul (die groot
vrinde van publisiteit) hul eintlik nog nooit goed vir hom geinteresseer het nie. ‘Wie
hausbacken, wie steifleinen, wie eng, wie Englisch!’ het hy van hul gesê. Ook wat
daar groot is in die karakter van die Hollanders kon hy nie raaksien nie. ‘Hollands’
was vir hom altoos sinoniem met klein en pieterig. Die Slawiese volke is eers reg
verspot deur hom gemaak (‘Eine Laus und eine Seele, kratzten sie sich um die Wette’),
maar ook onder sy nasionale slagoffers tel hy miljoene wat sy gedigte verslind. Sy
‘Lorelei’, sy ‘Du hast Diamanten und Perlen’ het volksliedere geword.
In sy jeug het Heine altoos gesmaal op die Joods-Kristelike lewensbeskouing, met
dié se nadruk op sedelikheid. Hy het dit skerp gestel teenoor
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die Helleense blyheid en sorg vir die liggaam. Naderhand het hy daarop teruggekom,
soos hy menige spotterny op godsdiens in die algemeen berou het. Menige leser ken
egter maar net sy oorspronklike gevoelens en so het hy daartoe bygedra om, in
aansluiting by die twyfelgees van die agtiende eeu, 'n heidense opvatting te bring
onder die mense.
Goethe het in dieselfde rigting gewerk, al was dit op ander manier, terwyl ook
Schiller met sy gemeensame ‘Dieses Glas dem guten Geist, Ueber'm Sternenzelt dort
oben!’ nie juis die gebruiklike eerbied bewys het aan die Godheid nie. Dis dus verniet
om te wil sê, soos die anti-Semietiese propaganda doen, dat daar 'n ongelowige Jood
vir nodig was om die tradisionele vroomheid en mistiek van die Duitse digkuns,
honderd jaar gelede, te besoedel.
Wie vandag in Parys besienswaardighede besoek en nie weet waar Heine se rusplek
is nie, sal maar swaar kry om dit na te speur, al het hy self in ‘Gedächtnisfeier’
profeties gesê: ‘Geht spazieren auf Montmartre... Frau Mathilde!’ Die Duitse
Aristophanes het hom egter 'n onsterflike plek verower in die kunslewe van Europa.
Soos 'n kind van sy ras was hy 'n vereerder en 'n spotter tegelyk; in opstand teen baie
instellings en tegelyk versigtig om persoonlike riesiko te neem; bewus van die
tragi-komiese in die merkwaardige eienskappe van die Joodse nasie en tegelyk van
die skewe posiesie waarin sy lede dikwels in die Wes-Europese samelewing kom;
skerpsinnige kroniekskrywer van die lewe om hom heen en tewens idealistiese
verheerliker van die kinders van sy wulpse verbeelding; kleinsérig in gewone dinge
maar 'n held in die lyding van sy laaste jare.
Sonder die diep erns van 'n Ibsen was hy tog een van die grootste kragte wat
saamgewerk het om die pad skoon te maak vir die nuwe skool van vrysinnige denkers
en maatskaplik-gesinde kunstenaars in Europa. Hy was een van die vyande van
alledaagse platheid en slawerny, wat miskien meer as enig ander verdien om deel te
neem aan Schumann se seëvierende ‘Marsj van die Dawidsbond-lede teen die
Filistyne’.
Die bande van klassisisme het hom nie geknel nie. Die wierook van romantisme
het nooit sy kop heeltemal ophol geja nie. Hy het vir die stroewe Duitse taal elegant
help maak. Hy was g'n dwepende martelaar nie, maar 'n praktiese voorman in die
wingerd waaruit sinds sy tyd so baie geurige wyn gekom het.
In 'n volgende artiekel sal ons sien hoe sy werk pas in die van rasgenote van hom.
N. LEVI.
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KOTTLER:
GREGOIRE BOONZAIER.
(Foto deur Howard Coster, Londen.)
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Suid-Afrikaanse Kunstenaars in Londen.
IN Londen word nou die groot tentoonstelling van Sweedse Kuns en Kunsnywerheid
gehou. Dat so 'n klein landjie, Swede, met so 'n betreklik klein bevolking, soveel kan
lewer wat groot en mooi is, veel groter as wat magtige nasies met groot getalle doen,
is inderdaad wonderlik. Tegelykertyd gee dit vir ons in Suid-Afrika moed, dat ook
ons, nieteenstaande alles, kan soek na 'n groot kuns-kultuuruiting. Maar dit is
opvallend hoe die Swede te werk gaan: Die Sweedse kunstenaar is die intieme vriend
van die Sweedse fabrikant; die bord, die glas, die tapyt, die kas en stoel, byna alle
gebruiksvoorwerpe, is ontwerp deur groot kunstenaars, en so is die ‘mooie’ in elke
huis gekom, hoe eenvoudig dit ook is. As ook by ons die kunstenaar nie iemand
‘daarbuite’ is nie, iemand vir die ryke, ongenaakbaar, maar een stuk van ons volk dan hoef seker so baie van ons bestes nie in Londen, Parys, Berlyn en elders te woon
nie, dan sal daar seker genoeg ondersteuning in Suid-Afrika wees en veral waardering.
Want die kunstenaar het waardering en 'n simpafieke omgewing nog veel meer nodig
as die broodnodige geld.
Maar dit sal nie net die kunstenaar wees wat deur sulke omstandighede sal wen
nie. Die hele Afrikaanse atmosfeer sal verander en in plaas van goedkope maar slegte
Engelse en Duitse massaware sal daar goedkope maar mooi en goeie dinge in die
huis kom.
In Londen alleen woon daar 'n hele groepe Suid-Afrikaanse kunstenaars, sommige
permanent, ander weer om so gou as moontlik terug na Suid-Afrika te gaan. Dit lyk
egter of die musici nie terug wil of kan gaan nie - ons beste moet hier bly. Daar was
byvoorbeeld die groot en sterk begaafde jongman Johannes Fagan, miskien ons
grootste hoop vir musiek, wat hier sy vroeë dood moes vind. Daar is veral nog sy
jonge broer Gideon, een van ons weinige komponiste en dirigente wat sekere tekens
toon van egte talent, maar deur omstandighede losgebreek word van sy land en nou
permanent in Londen woon. Tensy dat hy kans kry om Suid-Afrika-toe te gaan. En
so is daar meer.
Daar is ook 'n groep jong skrywers van Suid-Afrikaanse afkoms. Maar hulle is
meer soos trekvoëls, dit lyk of hulle nêrens rus vir hulle gemoed kan kry nie. Daar
is vandag nog in Londen die bekwame Plomer, die jonge Lorenzo Joubert en ander
wat hier vir 'n kort of lang tydjie bly. Dit lyk of Sangiro die Londense atmosfeer
totaal nie kan verdra nie en dus sy nessie in Berlyn gevind het. Ons kan dit hom ook
nie kwalik neem nie. Of dit hom daar sal geval?
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ENSLIN DU PLESSIS:
UIT DIE KOMBUISVENSTER.
(Foto: Harold Coster.)

ENSLIN DU PLESSIS:
LANDSKAP.
(Foto: Harold Coster.)
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Daar is ook 'n groot groep Suid-Afrikaners wat op die toneel is en reeds in die hele
Engeland bekend geraak is. Ons almal het reeds van Marda Vanne gehoor of van
Mej. Burrell uit Kaapstad, wat onder Cochran 'n naam verwerf het.
Baie groter en miskien nog meer gewigtig is die kring van beeldende kunstenaars.
Daar woon teenwoordig in Londen, onder andere, die volgende bekende skilders:
Neville Lewis, Wolfe, Enslin du Plessis en die beeldhouer Moses Kottler. Oor die
twee laasgenoemde word hier meer meegedeel en ook van hulle werk in hierdie
nommer van ‘Die Nuwe Brandwag’ afgedruk.

Enslin du Plessis.
Enslin du Plessis is heeltemal onbekend in die land van sy geboorte en oppervlakkig
sou 'n mens byna kon beweer dat hy geestelik ook losgebreek het van Suid-Afrika.
Want hy woon reeds sinds 1914 in Londen waar hy aan die kantoor van die
Argus-Maatskappy sy eentonige werk dag vir dag doen. Toe hy in Suid-Afrika was
was dit ook hom onbekend dat hy 'n kunstenaar was. Eers hier in Londen het sy
omgewing sowel as hyself hom ontdek. En tog is Du Plessis in die kern 'n
Suid-Afrikaner gebly en is sy verlange na erkenning in sy eie land.
Du Plessis is die seun van Ds. du Plessis van Rondebosch en 'n neef van Professor
du Plessis, vroeër van die Teologiese Seminarium, Stellenbosch. Hy het in Pretoria
sy eerste skooljare deurgebring, sy studies verder aan die South African College,
Kaapstad, voortgesit Hier was hy o.a. editeur van die Studenteblad waarin hy 'n paar
van sy karikature laat afdruk het - geen meesterstukke nie, maar tog noemenswaardig,
daar dit toon hoe vroeg Du Plessis reeds 'n liefde vir teken had.
In Londen aangekom het hy hierdie liefde bewaar, het nog altyd oor kuns gelees
soos vroeër, en het in sy kunsoordeel ook groot onderskeidingsvermoë getoon. Maar
hy had nog altyd nie die flouste gedagte dat hy self kunstenaar was nie. Met pen,
potlood en verf het hy wel gespeel, en sy ‘werke’ dadelik weer in die snippermandjie
gegooi. Maar toe kom ook sy groot dag. Hy het weer so met verf rondgepeuter en
op gewone weggooipapier uit die Argus-kantoor iets geskilder. Ook hierdie werk
was vir die snippermandjie bedoel.
Maar een van sy vriende was Mnr. Seabrooke, een van die werklike
vooraanstaandes van die moderne groep van Engelse skilders. Terloops sien Seabrooke
hierdie skildery van Du Plessis en was diep getref. Hy het dit dadelik laat raam en
ingestuur na 'n tentoonstelling. Tot die groot verbasing van Du Plessis word die
skilderstuk aangeneem en opgehang. En van toe af wis ook Du Plessis dat hy homself
as kunstenaar moes uitbeeld.

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

103
Sy werk is intussen ryper geword en sy erkenning in Engeland, veral in Londen,
opvallend. Hy is reeds tot lid gekies geword van die London Group, volgens sommige
die vernaamste Engelse groep wat moderne kuns aanhang. Ook is hy lid van die
London Artists' Association. Sy werke word deur kunsliefhebbers, soos Mnr. Edward
Marsh, C.B.E., en andere gewaardeer en gekoop. Mnr. Marsh soek egter net van die
beste uit en besit seker een van die beste versamelinge van moderne Engelse skilderye.
Maar, en mag ons in Suid-Afrika 'n voorbeeld neem, en mag veral die here van die
Nasionale Gallery in Kaapstad, desgelyks doen, die Contemporary Art Society het
reeds twee werke van Du Plessis gekoop om vir die Engelse nasie as geskenk te gee!
***
Vir baie van ons sal die werk van du Plessis oninteressant en nietig voorkom. En
om die waarheid te sê, dit is dit ook. Byna al sy werk is oninteressant en uiters nietig
- hy is selfs so suinig met sy verf dat ons selfs nie die bevrediging het om verf te
besit as ons so gelukkig is 'n werk van hom te hê: dikwels is die kleur van die helfte
van die skilderstuk die kleur van die doek, hout of papier self. Maar juis hierdie
eenvoud is die groot aantrekkingskrag by Du Plessis se werk, daar is 'n charme
onbeskryflik by elke werk of werkie van hom, 'n intimiteit en 'n liefde. So dikwels
lyk sy werk so onbeholpe, of hy dan gladnie kan teken nie, of hy selfs g'n reguit lyn
kan trek nie, alles lê skeef: selfs sy briewe is skeef. Maar tog elke detail is vol gevoel.
En dit is dit, Du Plessis hoef nooit na skoonheid te soek nie, elke hoekie van Gods
Natuur, of van sy huis, is mooi en alles kan tot kunswerk dien.
U moet Du Plessis tuis sien, met sy Franse vroutjie en dogtertjie. Hy beweeg
homself so stil, en u voel alles het sy waarde hier, selfs die speelgoed wat hy liefhet
soos sy kind. Of u hoef hom gladnie in sy huis te ken nie. U moet maar net sy werk,
sy skilderye en tekeninge sien; u sal sy vrou in al haar luime, by haar werk, by haar
toilette, by haar drome en alles sien, of sy dogtertjie in haar onbewusheid, spel en
alles. Daar is die stoele, so mooi vir die kunstenaar, hy moet hulle teken, daar is die
bord op die rak, ook hulle is tog te mooi. Die tafel, alles, is mooi. Maar mooi is veral
die gesig van uit die venster. Vir u en vir my miskien maar net Londen, Londen en
sy strate. Maar hy sal dit oor en oor teken of skilder en so elke keer die skoonheid
opnuut geniet. Want dit voel ons, dit was 'n plesier vir Du Plessis om hierdie dinge
te teken of te skilder en hierdie genot gaan oor op ons. En dit is die vernaamste,
hierdie stil Du Plessis wat hom so verberg vir sy omgewing, leer ons eers deur sy
intieme werk ken.
Sy tegniek lyk onbeholpe, maar dis dié van 'n kunstenaar wat besef dat die
skoonheid veral in die eenvoud is. Besonder mooi is sy waterverfskilderye.
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Du Plessis het pas een van sy skilderye as 'n geskenk aan die Uniwersiteit van Pretoria
gegee. Ons wens die Uniwersiteit geluk hiermee.
M. LOURENS.

Moses Kottler.
As jong man het ek in Suid-Afrik Kuns hoofsaaklik uit boeke en reproduksies
bestudeer. Met sulke twedehandse kennis bring 'n mens dit nie ver nie, maar watter
direkte toeligting was daar vir enige persoon, hoe hartstogtelik-belangstellend hoewel
oningewy in die onderwerp ook? Ek het net genoeg geweet om in te sien dat die
erkende kunstenaars in die land onbevoeg was, die erkende kunspraktisyne nie
betroubaar nie. Die plekke waar 'n mens met reg mag verwag om kunswerke aan te
tref was, met uitsondering van twee stede wat meer as 1,000 myl van mekaar lê,
woestyne met lewenlose doekspooksels. Ai, die eentonige melankolie van munisipale
Kunsgallerye! As 'n mens egte, oorspronklike kunswerke wou sien, was daar in my
dae slegs die Michaelis-museum in Kaapstad en die Kunsgallery in Johannesburg.
Hier en daar het 'n mens iets egs in die vorm van Boesmanskilderye en
neger-houtsnywerk in museums gevind, maar die antropoloë wat oor hulle toesig
hou, het besoekers nie aangemoedig om meer as wetenskaplike belangstelling daarin
te toon nie.
Hierdie ontmoedigende inleiding bring my tot die onderwerp van my artiekel,
want dit was in daardie droewige tyd vir die vurige hoewel half-was jong
kuns-liefhebber, dat ek Moses Kottler die eerste keer ontmoet het. Moses was die
regte naam vir hom, want hy het gehelp om my na die Beloofde Land te lei, uit
daardie dorre wildernis wat Suid-Afrika was, sover dit kuns betref het.
Kottler was 'n skeppende kunstenaar, die eerste Suid-Afrikaanse voorbeeld wat
ek van daardie seldsame geslag nog teengekom het. Sy swerftogte deur die wêreld
het dit moeilik gemaak om sy spraak te verstaan, maar as 'n mens die newels van sy
poliglotte gesprek deurdring het, kon jy jou koester in die strale wat lïg gebring het
oor die donkere misterie: Wat is kuns? En meer waardevol as sy spraak, hoewel
minder verwarrend nieteenstaande sy ‘moderniteit’, was sy werk. Onderwyl 'n mens
na sy beeldhouwerk, skilderstukke en tekeninge kyk, voel jy dat daar eindelik 'n
skakel was met daardie ryke, vreemde en betowerende wêreld van die lewende kuns
wat in die boeke en reproduksies uit Europa geopenbaar word.
Byna al die oorspronklike stukke wat ek tot dusver gesien het, was lewenloos, so
morsdood dat ek my afgevra het of hulle ooit gelewe het. Aan die anderkant kon 'n
mens Kottler se werk sonder enige aarseling, lewend noem. Die kontras tussen hulle
en dié van sy kunsbroeders in Suid-Afrika, asook die skilderstukke in munisipale
kunsgallerye opgehang, het hulle so ver
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na vore gebring dat 'n mens by die eerste oogopslag miskien geneig was om hulle
verdienstelikheid te oorskat. Kottler was egter bo vleiery verhewe. Sy gesonde
verstand en sy natuurlike beskeidenheid het hom sy perspektief laat behou, maar
buitendien het die meeste van sy landgenote sy genie negeer.
'n Ruk na sy terugkeer na sy vaderland uit Europa (hy het in Palestina, Duitsland en
Frankryk gewerk en gestudeer), het hy 'n tentoonstelling van sy werk in 'n kamer in
die Stadsaal, Kaapstad, gehou. Dit was 'n gebeurtenis van groot belang in die
kunsgeskiedenis van Suid-Afrika, want dit het bewys dat die land wat reeds 'n
aanmerklike getal goeie skrywers gehad het, nieteenstaande die late begin en gebrek
aan kultuur-aangeleenthede, ook eindelik 'n kunstenaar van die eerste rang gelewer
het.
Kottler se werk het toe al die stempel van onsterflikheid gedra, maar nou meer as
ooit. Hierdie tentoonstelling het egter minder aandag getrek as 'n gewone
voetbalwedstryd in die Senior Kompetiesie op Nuweland.
Kottler was natuurlik teleurgestel maar hy het geen tyd verspil in weekla oor die
miskenning nie, hy het eenvoudig voortgegaan met sy werk. 'n Paar getroue vriende
het portret-bestellings vir hom gekry, en hoewel dit 'n broodwinning was, het hierdie
werk nie altyd sy strenge kunstenaarsgewete bevredig nie. Hy het genoeg geld verdien
om 'n goeie bestaan te maak, maar sy gees het honger gely. In Suid-Afrika was hy
ver weg van al die invloede wat meegewerk het om sy loopbaan as kunstenaar en
vakman rigting te gee. Sy werk is misken, selfs wanneer dit lof toegeswaai is en
verkoop het, en dit is dus nie verbasend dat hy onder dié omstandighede besluit het
om tydelik na Europa terug te keer, sy gees te hernu, nuwe inspirasie te soek en die
enigste soort kritiek, waarop hy hom kon verlaat, in te win. Dit was 'n verstandige,
tewens 'n gevaarlik besluit, want in hierdie tyd van finansiële depressie is dit besonder
moeilik vir kunstenaars om in Europa en Engeland 'n bestaan te maak.
Moderne kuns is egter vandag meer in die mode, en gevolglik verkoop dit beter
in Parys, Berlyn en Londen as voor die Oorlog. Toe Kottler enige maande gelede 'n
besoek aan Parys bring, het hy gevind dat verskeie kunstenaars met wie hy
saamgewerk en honger gely het, nou beroemd en welvarend geword het.
Heelwaarskynlik sou hy ook beroemdheid en 'n fortuin verwerf het as hy in Parys
gebly het, want hy het stellig net soveel talent soos baie van hierdie gelukkige vriende
van die voor-oorlogse kunstenaarskolonie in Montmartre. Die beroemdheid is egter
nog binne sy bereik, en solank hy die kans het om voort te gaan met werk waarvan
hy hou, is hy heeltemal tevrede om die geld te laat vaar, veral daar hy weet dat 'n
weelderige lewe dikwels ontaarding meebring.
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Op die oomblik woon en werk Kottler in Chelsea, Londen, naas die studio van die
beroemde Engelse beeldhouer Frank Dobson, wat 'n groot bewonderaar van sy werk
is. Toe ek Dobson vertel dat Kottler van plan was om na Londen te kom, het hy
geantwoord dat hy bly was om dit te hoor, want Kottler was die enigste beeldhouer
buite Europa, wie se werk hom aangetrek het. Opvallend is hierdie hulde van 'n man,
wat erken word as een van die grootste beeldhouers van die wêreld vandag. Ek haal
dit aan hoofsaaklik om te toon dat Kottler se werk net sowel deur 'n beginselvaste
modernis waardeer kan word as deur persone wat die meeste moderne kunsstukke
onooglik en walglik vind. In sy vroegste tydperk in Suid-Afrika het Kottler onder
invloed van Paryse kubiste enige eksperimente van min of meer abstrakte aard
gemaak, maar hy het nooit tot die eksentriese of buitensporige oorgegaan me. In sy
figure tref 'n mens uitdrukkinge aan wat maklik met die naakte oog erken kan word
as behorende tot die alledaagse lewe. Hy haal nie allerlei streke uit met sy onderwerp
nie, nog minder probeer hy om 'n beeldhouwerk soos 'n Euklidiaanse probleem te
laat lyk nie. Hy hou hom aan die karakter van sy model en maak so weinig gebruik
van verwrongenheid as moontlik, en dan slegs om die karakter sterker na vore te
bring. Wat sy portretbuuste so interessant maak, is dat hulle nie alleen merkwaardig
lewensgetrou is nie, maar dat hulle as beeldhouwerk groots is... hulle is nie slegs
goeie afbeeldings nie, maar ook goeie ‘ingenieurswerk’... soos 'n goed-geboude brug
waarin al die dele volmaak inmekaar pas en fungeer, en die geheel is pragtig
gebalanseer.
In sommige van Kottler se vroegste eksperimentele werk tref 'n mens, miskien as
gevolg van genoemde Kubistiese invloed, 'n sekere mate van aanstotelike hoekigheid
aan. Sy besliste afkeer van gemaaktheid of mooidoenery het hom soms te dig aan
die ander uiterste gebring. Sedert dié tyd het hy sy oppervlaktes sagter gemaak, en
so ver moontlik sy vermoë getoets om uitdrukking te gee aan tere sentiment in klei,
hout en klip. Kottler se kuns is alles behalwe sensasiewekkend. Hy stuur nie sy
emosie tot in die geweldigteatrale soos Epstein nie. Sy mees kensketsende werk is
die fyn melankoliespoëtiese kinderhoofde en negerkoppe.
In Suid-Afrika het Kottler 'n borsbeeld van Srinivasi Sastri, die welsprekende
Indiese redenaar, gemaak. Mnr. Sastri is 'n groot vriend van Kottler, en toe hy die
Indiese Konferensie in Londen bygewoon het, het hy weer voor die beeldhouer gesit
met die gevolg dat daar 'n nog beter borsbeeld ontstaan het, wat die nobele gelaat
van die groot Indiese Staatsman volkome tot sy reg laat kom.
Kottler het ook 'n merkwaardige kop van William Plomer, die Suid-Afrikaanse
romanskrywer, geboetseer. Plomer het na daardie tyd 'n snor laat
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groei en sy hare anders gekam, maar dank sy Kottler, sal die nageslag 'n kans hê om
te sien hoe hy daar uitgesien het as gladgeskeerde jong man met 'n Cockney-kuif.
Gedurende sy verblyf in Londen het Kottler onder ander 'n borsbeeld van die Sja
van Persië gemaak. Die bestelling is deur die Persiese Petroleummaatskappy geplaas,
en was besonder moeilik om uit te voer daar die Sja nie van Persië kon kom om
daarvoor te sit nie, en ook nie daarvan hou om sy portret te laat neem nie.
Toe ek laas Kottler se studio besoek het, was hy besig aan 'n naakte figuur van 'n
vrou; die figuur leun met geboë liggaam gebalanseer op eep arm eenkant-toe. Die
beeldhouer het die probleem van harmoniëring van 'n gekompliseerde reeks gelyktes
en rondinge in hierdie beeldhou-komposiesie met wonderbaarlike sukses opgelos.
Die afbeelding van die figuur is wonderlik ritmies.
ENSLIN DU PLESSIS.
Londen,
April 1931.
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Die Kuns van die Netskie.
(Illustrasies dear Gregoire Boonzaier.)
HOE gelukkig is dit tog vir ons wat nie so bemiddeld is, dat daar werklik geen groot
gevaar bestaan, dat kunswerke die monopolie van die ryk man sal word nie. In alles
sit daar skoonheid, maar dis nie elkeen wat dit kan raaksien nie. Deur Confuscius
was geboekstaaf hierdie grondige waarheid van die skoonheidsleer, wat dit moontlik
maak vir die minder welgestelde om ook skoonhede

BEELD VAN 'N HEILIGE.

te besit. As al die, baie ryk mense die skoonheid wat daar orals is kon ‘sien’, dan sou
kunswerke onbereikbaar geword het vir algar behalwe miljoenêrs. Dis gelukkig vir
ons andere dat die ryk mense nie altyd die skoonheid in al haar velerlei vertonings
kan herken nie. Gelukkig ook dat die besit van weelde nie noodwendig die besit van
goeie smaak aandui nie, want dan sou die pryse van kunswerke gestyg het ver bokant
die vermoëns van mense van matige inkomste. Die ryk man se smaak op kunsgebied
is maar meestal 'n kwessie van outoriteit liewer as onderskeidingsvermoë; sy vrou
se smaak is bloot 'n modesaak liewer as eie skoonheidsgevoel; dus kan die arm man
wat skoonheid kan sien, wat haar werklik liefhet in al haar openbaringe, hom nog
verlustig in 'n versameling van kostelike kunswerke waarin die ryk man geen
skoonheid kon vind nie.
Hierdie gedagtes skiet my te binne nadat ek sommige van die Japanese
beeldsnywerk, genaamd Netskies, in besit van Mnr. D.C. Boonzaier, die
spotprenttekenaar besigtig het. Ek sê ‘sommige’ want, hoewel ek die hele wonderlike
versameling van honderd-en-tagtig eksemplare gesien het, soos hul van tyd tot tyd
in sy besit gekom het, nogtans, dit is onmoontlik om hul algar tegelykertyd te
waardeer. Die skoonheid van dié beeldsnywerkies is nie alleen 'n genot vir die oog
nie. Dit lok tot hantering, byna tot liefkosing, sodat 'n mens ten volle die bekoring
van hul sierlike en demoniese volmaaktheid van detail kan geniet.
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Wat is nou juis 'n netskie? Om duidelik te kan verklaar wat 'n netskie is, is dit nodig
om 'n bietjie uit te wy oor Japanese kleredrag. Japanese kleredrag het onveranderd
gebly vanaf die agste tot die neëntiende eeu, toe die pragtige en skilderagtige kostuum
van oud-Japan vervang was deur die lelike en praktiese drag van westelike Europa.
Die voornaamste en dikwels enigste kleed wat in die somer gedra word is 'n lang rok
van sy, katoen of hennep vervaardig soos 'n kamer- of bad-kleed, en genaamd 'n
Kimona. Dis om die middel vas met 'n gordel (genaamd die obi), gewoonlik gemaak
van 'n syserp, vier-en-'n-half jaart lank en ses duim breed. In die voue van die gordel
word verskeie artiekels gedra soos die tabaksak, pypdosie, beursie, 'n klein
medisyne-trommeltjie en 'n draagbare inkpot. Al hierdie artiekels word aan die linker-,
regter- of beide sye gedra in die obi, want die Japanese drag ken geen sakke in die
sin waarin ons die woord gebruik nie; ook geen hakies en ogies, geen knope- en
knoopsgate nie. Om te voorkom dat hierdie goed tussen die gordel en die kleed
deurgly word hul in die plek gehou deur 'n ornament, die netskie. Die netskie is
sigbaar op die boonste deel van die obi, en is vasgebind aan 'n sydraad, wat enige
duim, verder deur 'n skuifgespe, baie soos 'n knoop, deurloop en dan vas is aan die
artiekel wat in die gordel gedra word. Weens sy spesiale gebruik en die feit dat hy
twee gate het waardeur die sydraad loop, is die netskie maklik te onderskei van ander
voortbrengsels van die Japanese kuns. By enkele gevalle ontbreek die twee gaatjies,
wanneer die kunstenaar dit oorbodig ag omdat 'n deel van sy ontwerp, soos
byvoorbeeld die opening tussen blare of ledemate, kan diens doen.
Uit die aard van sy gebruik word die netskie gewoonlik in 'n uiters beknopte fatsoen
vervaardig, want dis heeltemal duidelik dat uitstaande puntjies lastig sou wees, en
daarby nog dikwels sou afbreek. Dan is hul ook so klein dat hul gewoonlik in die
holte van 'n mens se hand kan omvat word. Die ryke verskeidenheid van stowwe wat
gebruik word vir hierdie beeldsnywerkies is merkwaardig. Elke moontlike materiaal
uit die diere- of plante-wêreld of van stoflike aard word gebruik. Die beeldsnyers
het ivoor, takhorings, gewone horings, pêrlemoer, selfs die snawels van groot voëls,
skilpaddop en skulpe gebruik. Hulle het die hout van verskillende soorte bome
gebruik, ook bamboes, kalbas, note, seepsteen, perskepitte, koraal, jaspies, brons,
agaat, bergkristal, koper, yster en glas. Die lys is amper eindeloos. Nogtans, hout
was meestal gebruik, en die kunsvolste netskies is waarskynlik dié wat van hout
gemaak is - palmhout, die hout van mispel-, kers- en sipres-bome was dikwels gebruik.
Selfs ebbehout, ingevoer uit China was herhaaldemale gebruik deur Miwa, een van
die beroemdste netskiebeeldsnyers, en die Japanese beskou dit as 'n bewys van die
egtheid van 'n ‘Miwa’ as hy na onder sak
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wanneer die netskie in water gesit word. In Mnr. Boonzaier se versameling is daar
'n prageksemplaar van 'n waterbuffel in ebbehout vervaardig deur die grote Miwa
(sien illustrasie 4). Hoewel maar slegs die grootte van 'n appelkoos, nogtans hoeveel
krag en massiefheid vertolk daardie paar duim swart ebbehout, die hardste en soliedste
van alle houtsoorte. Daar is nie alleen krag nie; daar is voortreflike skoonheid ook.
Herr Albert Brockhaus, wie se versameling van netskies wêreldberoemd is, het in sy
monumentale werk oor dié onderwerp geskryf: ‘Vir 'n Europeaan wat gewoond is
aan allerhande tekengereedskap is dit verbasend om te sien met hoeveel sekerheid
die Japanese kunstenaar die fatsoen en vorm opvang en reproduseer sodat elke
beweging weergegee word. Terwyl die Europeane gewoond is om van 'n model te
werk, sal die Japanese beeldsnyer meestal vry beeld sonder enige model. Deur die
nougesetste beskouing van die gekose onderwerp kan hulle 'n volmaakte reproduksie
uit hul geheue weergee, en daarby alle mense uit alle eeue verreweg oortref in
bekwaamheid.’
Nogtans, ons moet nie onder die waan verkeer dat 'n netskiebeeldsnyer vinnig of
maklik werk nie. 'n Parysenaar, wat in 1874 Japan besoek het, vertel:
‘Op 'n dag kom ek 'n Japanees teë wat op sy drempel sit en beeldsny aan 'n byna
voltooide netskie. Ek vra hom of hy dit aan my sou verkoop wanneer dit klaar is.
Laggend sê hy vir my, ek kannie daarvoor wag nie, aangesien dit te lank sal duur,
want hy het minstens nog 'n jaar-en-'n-half se werk daaraan, voordat hy sou klaar
wees. Uit sy gordel haal hy 'n ander waaraan hy enige jare bestee het. Dit is wel waar
dat hy nie gereeld daaraan werk totdat die netskie klaar is nie; inteendeel, hy moet
juis lus voel daarvoor. Dit is ook nie elke dag die geval nie, sê hy, maar alleen wanneer
hy een, twee of drie pype gerook het en verkwik en tevrede voel.’
Mnr. Boonzaier vertel my dat hy ongeveer vyftien jaar gelede netskies begin
versamel het. In dié dae was daar in Kaapstad 'n sekere Furuya, 'n Japanees, wat die
wonderskoon kunswerke van oud-Japan en ook wel van China verkoop het, sowel
as die minderwaardige, dog nooit lelike, koopware van die hedendaagse Japan. Dié
beroemde winkel was bekend as ‘Die Mikado’, en gedurende die eerste paar jare van
sy bestaan het hy menige wonderlike bronswerke, porseleinjuweeltjies of pragtige
ingewikkelde stukkie borduurwerk bevat. Helaas! dit is nie winsgewend om
kunswerke in ons land in te voer nie, en eindelik het Furuya ons land vaarwel geheet
en sy winkel oorgegee aan 'n landgenoot, onder wie se sorg die ganse aard van die
winkel totaal verander het. Dit was na hierdie Furuya wat Mnr. Boonzaier gegaan
het nadat hy in Blaeker se boek: ‘The A.B.C. of Japanese Art,’ gelees het van die
kuns van die netskies, waarvan hy nog nooit 'n eksemplaar gesien het nie,
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ofskoon hy al soveel jare innig belangstel in die Oosterse kuns. Uit 'n glasekas in sy
kantoor haal Furuya 'n netskie, aan 'n medisynetrommeltjie (inro) vas, te voorskyn,
en hy sê dis die enigste een wat hy het om te verkoop. Die koop is onmiddelik deur;
en Mnr. Boonzaier sê hy is van daardie dag af 'n geesdriftige versamelaar geword
van hierdie wonderskoon beeldsnywerkies. Dit was daardie tyd, en is vandag nog,
uiters moeilik om eksemplare in Suid-Afrika te vind. Maar hy was gelukkig genoeg
kort daarna om in Kaapstad iemand te ontdek, wat omtrent tien van dié pragtige
netskies had. Dit was eers toe hy hierdie tien gesien het dat hy ten volle besef het
hoe pragtig en verskillend die bekoring van hierdie skone kunswerkies is. Hul eienaar
was eers huiwerig om hul af te staan, maar langsamerhand het hul algar in Mnr.
Boonzaier se besit gekom. En so met 'n begin van elf het sy versameling toegeneem,
totdat dit nou honderd-en-tagtig is. Meeste van hulle kom direk uit Londen. 'n Vrind
wat die versameling hier gesien het en nou daar woonagtig is, en wie met oneindige
moeite en klaarblyklike genot 'n spesiale studie van hierdie kunsvorm in al die
museums en kunswinkels gemaak het, stuur van tyd tot tyd nuwe eksemplare iedereen
interessanter as sy voorganger.
Die versameling is rykste aan houtsnywerk van diere, want uit die staanspoor uit
was dit opmerklik dat die minderwaardige soort netskies (wat gewoonlik van ivoor
gemaak was) persone voorstel. Buitendien, selfs die skoonste outydse ivoorbeeldjies
kan nie kersvashou vir die werklik oue houtbeeldjies nie wat mettertyd heerlik
warm-gloeiende tinte aanneem.
Dit lyk asof enige voorwerp wat die beeldsnyer gadegeslaan het 'n geskikte
onderwerp was vir sy kuns. 'n Blom, 'n vrug, 'n kruipende gedierte, 'n insek, 'n voël,
'n dier, die menslike gedaante of wat ook al sy oog aanskou het, het hy trou weergegee
en verheerlik ‘met 'n geduld wat alle verstand te bowe gaan,’ soos Blacker tereg sê.
‘Met geen ag op tyd of geld nie, en met 'n goedgeslaagde uitslag wat ons vandag nog
verstom. Ses maande of 'n jaar. Wat kom dit opaan? Die werk sal betyds voltooi
word, want daar is geen pligsversuiming nie, alleen 'n toegewyde volharding.’
Nie alleen voorwerpe wat die beeldsnyer (ek sou liewer sê die beeldhouer) in die
Natuur om hom heen aanskou nie, maar ook die ontelbare voorwerpe van sy
verbeelding, van die bygeloof, mitologie en die fabels van Japan word geskikte
onderwerpe vir sy kunsbeoefening. Herhaaldelik sien ons die gode, die filosowe,
goeie of bose geeste voorgestel met 'n sekere mate van vasgestelde konwensie, maar
nogtans op 'n wispelturige, 'n ironiese, koddige wyse wat sy oorsprong het by die
kunstenaar.
Die ‘Tengu’, byvoorbeeld, (sien illustrasie 1) is 'n bowenatuurlike gedaante wat
in twee vorme verskyn - met die snawel van 'n voël of 'n menslike gesig met 'n enorme
neus wat lyk op 'n stuk wors. Die Tengu, half
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6. INSEK OP 'N STROOIHOED.

7. TIER.

8. 'N GOD MAAK 'N STROOISANDAAL HEEL.

9. 'N ROT OP 'N MANDJIE VOL KASTAIINGS.
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mens en half arend, is die koning van die voëlwêreld. Die pragtige een wat hier gesien
word is van hout, gemerk met die private merkteken van die grote Minko, en stel die
Tengu-arend voor as hy uit die eier uitkom. Sy snawel is van ivoor. Hierdie besondere
netskie is welbekend, want dertig jaar gelede het hy gepryk in die beroemde
versameling van Mnr. Marcus Huish, en later was hy in besit van 'n ewe beroemde
versamelaar, Mnr. H. Seymour Trower. In 1921 het Mnr. H.L. Joly die gelukkige
besitter daarvan geword. Toe sy versameling opgebreek is, het dié netskie beland by
die welbekende kunshandelaar van Oosterse kuns, Mnr. F. Meinertzhagen, van wie
Mnr. Boonzaier hom gekoop het. Die drie beroemde versamelaars het algar
gesaghebbende boeke geskryf wat goed bekend is aan alle kunskenners van die
Oosterse Kuns.
'n Ander netskie, wat 'n berugte figuur uit die Japanese mitologie voorstel, is die
hoë ivoor een van ‘Gama-Sennin’ (sien illustrasie 5). Dit dra die merkteken van die
grote beeldsnyer Tomotado en stel die god voor met sy padda op sy linker skouer.
Dit word gesê dat ‘Gama-Sennin’, 'n heilige, wat in die berge gewoon het, eenmaal
hom ontferm het oor 'n siek padda of brulpadda. Hierdie dier was in werklikheid 'n
wyse demon, wat aan sy weldoener allerhandse geheime geopenbaar het uit loutere
dankbaarheid.
Die heeleerste netskie wat aan Mnr. Boonzaier behoort het is juis 'n houtbeeld van
dieselfde heilige of god. 'n Ander pragtige ivoorbeeld is van die gelukkige mossie
(sien illustrasie 2) Fukura Suzumé, met 'n garskorrel in sy bek. Dit dra die merkteken
van die hooggeëerde beeldsnyer Hidemasa.
Die oudste netskie in die versameling, en ook tegelykertyd een van die
ingewikkeldste is van die god Ni-o (sien illustrasie 8), wat, volgens Japanese
mitologie, die tempel bewaak teen bose geeste en wat die kwaadaardigste
gelaatsuitdrukking gehad het. Ons sien Ni-o sittende op 'n groot sandaal wat hy
heelmaak. Dié beeldsneewerkie dra die teken van Hokei, wie se werk baie seldsaam
is. Hy het vanaf 1700 to 1750 geleef en was die leermeester van die beroemde
beeldsnyer Ryiekei.
Onder die houtnetskies in hierdie versameling wat so goed verteenwoordigend is
van die kuns van die netskiesnyer, is daar van die allerskoonste eksemplare waarin
vrugte of blomme met realistiese getrouheid weergegee word. Daar is, byvoorbeeld,
'n vrot peer waarin 'n perdeby besig is om te eet. Weens sy volmaakte naturalistiese
detail is hy een van die skoonste juweeltjies in die versameling. Kyk eens na daardie
mandjie vol kastaiings (illustrasie 9), waaroor 'n rot heen klouter, vervaardig deur
Tametako in die agtiende eeu. Kan realisme groter wees? Daar is 'n bos krisante, nie
groter as 'n pruim nie, nogtans so fyn uitgesny dat elke blomblaartjie, knoppie en
blaartjie duidelik te onderskei is. Daar is die pragtige ontwerp van 'n eiervrug
(illustrasie 3) met stengel en blaartjies. Die eiervrug of ‘aubergine’, net
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soos die lotus en graankorrels, is 'n heilige simbool van die verering van die
nagedagtenis van voorouers. Dit word sinnebeeldig gebruik by geleentheid van die
groot Boedistiese begrawingsfees op die twaalfde dag van die sewende maand - die
‘Bou’-plegtigheid.
Ewe fraai, maar soms grotesk en vermaaklik, is die houtsneewerke van diere of
insekte. 'n Besonder klein netskie van twintig rotte wat oor 'n stukkende vismandjie
rondkruip, is een van die wondere van hierdie wonderlike versameling. Die groep
met die drie bobbejaantjies, deur die grote Miwa in hout uitgesny is miskien nog
wonderliker, vanweë die diertjies se gelaatsuitdrukkings, so intens na die lewe.
Hierdie vermaaklike groep stel voor 'n bobbejaantjie wat 'n pootjie in sy ma se bek
het, terwyl laasgenoemde met die regterpoot op haar maat se skouer sit en met die
linkerpoot 'n vrug agter haar rug wegsteek. Naasaan sit die pa wat gulsig, met albei
die hande voor die bek, 'n vrug verslind. Die jakhals, wolf, leeu, tier, haas, perd, os,
olifant, buffel, hoenders, skilpad en hond word algar verteenwoordig in hierdie
uitstekende versameling, en 'n kragtige beeldsneewerk (sien illustrasie 7) is die
snouende tier van gelerige hout, gemaak met oë van ingelegde koper. Dit is geteken
deur Minko met die kunstenaar se private merkteken, en verder staan daarop: ‘op
twee-en-tagtigjarige leeftyd’. Die ‘tier’ van die netskiebeeldsnyer was natuurlik 'n
bowenatuurlike skepsel, net soos die draak en die feniks, en was sinnebeeldig van
lis en sluheid. Hy lyk op 'n gestreepte kat, en dit word veronderstel dat hy op
vyfhonderdjarige leeftyd wit word en dat hy leef totdat hy 'n duisend jaar oud is.
Een van die pragtigste insekte-netskies (sien illustrasie 6) stel 'n insek voor wat
aan die strooihoed van 'n boer vasklou; een van die vermaaklikste vertoon drie
spelende klein hondjies wat oor mekaar klonter. Die duiwel of Bose speel 'n vername
rol in die netskiewêreld, en Mnr. Boonzaier besit voortreflike prageksemplare hiervan.
Dit is merkwaardig dat, hoewel die beeldsnyer die boonste kant wat getoon word
so dekoratief en fraai as moontlik maak, hy ook altyd die grootste aandag aan die
anderkant wy. Elke kant word so sorgvuldig afgewerk dat daar nêrens blyke van
knoeiery te bespeur is nie. Onder die Europeane word dikwels al die werk bestee aan
die voorste kant van die voorwerp; die agterkant moet tevrede wees met enige soort
knoeiwerk. Nie so onder die Japanese nie.
Daar is soveel om die bewondering en geesdrif gaande te maak in Mnr. Boonzaier
se netskies, waarvan soveel afkomstig is uit beroemde Europese versamelinge, en
vyf selfs uit die wêreldberoemde Behrens-versameling van vierduisend stuks, dat ek
boekdele oor die onderwerp kon skryf en nog nie die wonderlike bekoring van die
netskies tot sy regte kan laat kom nie. Nogtans,
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die tekeninge wat Gregoire hier gemaak het van sy vader se netskies sal, sover dit
moontlik is, 'n vertolking gee van die bekoring van een kunsvorm deur medium van
'n ander. Brockhaus herinner ons daaraan dat die netskie 'n kunsvorm is wat net
eenmaal kan bestaan, alleen in Japan verkrygbaar is en ‘soos die blare van die bome,
is daar nooit twee wat presies eners is nie’. Wat 'n aanloklike en uiters interessante
speelruimte bied hul aan die versamelaar. Die bymekaarmaking van hierdie
versameling - ek glo stellig die enigste van sy soort in ons land - het vir die eienaar
in die afgelope vyftien jaar nie alleen die skoonste estetiese genot verwerf nie, maar
ook vele genotvolle ure van nadenking oor die mietes en fabels van die Ooste, en 'n
geesdrif vir 'n kunsvorm wat binne die beperking van een duim die krag van 'n
standbeeld van Michael Angelo of Auguste Rodin, of die groteskheid van 'n enorme
gebeeldhoude klipwaterspuit van 'n katedraal uit die middeleeue kan weergee - en
ewewel in die delikate vlerkie van 'n perdeby op 'n verrotte vrug die grasie van 'n
herfsdraadjie kan vertolk. Daarby kan daar nooit 'n einde kom aan die sielsgenot,
geesdrif en vertroosting wat die beskouing van 'n ware kunswerk besorg aan die
kunskenner nie, want - ‘A thing of Beauty is a Joy forever’.
BRANDER.

Korreksie.
In die voorgaande nommer het in die artiekel ‘In verband met die Kort-verhaal in
Sowjet-Rusland’ van Prof. F.E.J. Malherbe, 'n aantal drukfoute voorgekom.
Die mees storende gee ons hieronder:
Bladsy 40, reël 18, 19: poteties vir pateties.
Bladsy 41, reël 1: nie-burgerlike vir nu-burgerlike.
Bladsy 41, reël 1: vionies vir ironies.
In noot, voet bladsy 49 uitgeval: ‘Die Nuwe Brandwag’, Mei 1930.
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Nuwe Boeke.
Alle nuwe boeke deur die Redaksie, Bus 1266, Pretoria, ontvang, word
hier aangekondig. 'n Latere bespreking van die aangekondigde boeke is
nie uitgesluit nie.
Post, C.W.H. van der: ‘Piet Uys’ of lyding en stryd van die Voortrekkers in
Natal. In Afrikaans oorgesit deur J. Es. Serie ‘de Bussy se Historiese Leesboeke’.
J.H. de Bussy, Pretoria. Prys 4/-.
Haarhoff, T.J.: ‘Tria Corda’. Gedigte. J.H. de Bussy, Pretoria. Prys 6/-.
De Wet Laubscher: ‘Juweeltjies’, Gediggies vir die Kleinspan. J.H. de Bussy,
Pretoria. Prys 2/9.
De Wet Laubscher: ‘Humtidello’, 'n toneelstukkie in drie tonele vir die
Jongspan. Met musiek deur Mevr. Maxie de Villiers. J.H. de Bussy, Pretoria.
Prys 3/6.
Wright, Cyril: ‘Ons Vaderland’ (Land of the South). Sangstuk. Musiek deur
Cyril Wright. Woorde deur James Strang. Afrikaanse vertaling deur M. Roks.
Juta & Co., Ltd. Kaapstad-Johannesburg. Prys 1/3.
Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns: ‘Afrikaanse
Woordelys en Spelreëls.’ Nasionale Pers, Bep., Bloemfontein-Kaapstad en
Stellenbosch. Prys 7/6.
Handhaaf- en Bou-Reeks. No. I: ‘Engels-Afrikaanse Woordelys van
Motorterme.’ Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge, Johannesburg.
Prys 6d.
Rooyen, G.H. van: ‘Grondbeginsels van die Onderwys van Natuurstudie.’
Nasionale Pers Bep., Bloemfontein.
Grosskopf, O.G.P.: ‘Duitse Oefeninge vir Junior Sertifikaat’. Maskew
Miller, Beperk, Kaapstad.
Dekker, Gebbina: ‘Sketse van Vreugde en Leed’. Nasionale Pers, Bep.,
Kaapstad, Stellenbosch, Bloemfontein. Prys 4/6.
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Die Nuwe Brandwag
Tydskrif vir Kuns en Lettere
DEEL 3. No. III. PRETORIA. AUGUSTUS 1931

Ik Wil Niet Langer Zoo!
Het Dietsche taalprobleem en de sprekende film.
HET beginsel en de toepassing der cinematografie zijn met zulk een verbijsterende
snelheid over het moderne leven gekomen, dat het een overrompeling mag heeten.
Gevolgen, invloeden, winst en verlies - zoowel cultureel als commercieel - zijn
slechts met groote moeite te berekenen.
Na een tijdperk van zoeken, dat reeds uit de achttiende eeuw dateert, is anno 1895
Lumière er in geslaagd de levende fotografieën op het projectiedoek te brengen, een
vinding, die hij meende zelfstandig te zijn, waarvan hij de consequenties hoegenaamd
niet besefte. Inzake de juiste toepassing dezer merkwaardige optische vondst, bleef
men jarenlang in het onzekere. Het merkwaardige feit deed zich voor, dat de film
elken dag aan invloed won, zonder dat men haar anders dan in commercieelen zin
wist te besturen. Een industrie, als die te Hollywood, die de derde nijverheid der
U.S.A. mocht worden, was een perfecte organisatie, een voorbeeldige
productie-machine een filmcentrum met een afzetgebied in vijf werelddelen en tevens
een monsterachtige fabriek van wancultuur.
Dank zij de organisatie van het afzetgebied, kwamen de films der groote
Amerikaansche concerns vijftig millioen tijdgenooten onder oogen. Niet Shakespeare,
niet Goethe, niet Beethoven worden door vijftig millioen tijdgenooten gekend, maar
enkel: de Bijbel, de Koran en elke willekeurige Amerikaansche film.
Zóó was het tot voor twee jaar. Was de wereld het zich bewust? Alle volkeren der
aarde gingen naar den bioscoop, maar aanvaardden de films volmaakt gedachteloos
als sentimenteel, of komisch ontspannings-element, als millioenen-schittering en
goedkoope illuzie. De film was een optisch Esperanto, een wereldtaal, die iedereen
verstond.
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De ontzagwekkende macht der film, in nog geen vijfendertig jaar bereikt, werd haast
door niemand beseft. Al net zoomin beseft men, dat die macht in de daaropvolgende
twee jaar grootendeels weer verloren ging, dat de Caesaren van Hollywood heden
ten dage een crisis beleven, als het nooit eerder overviel en dat het trotsche cijfer
vijftig millioen sterk is geslonken.
De taal, overbodig in de zuivere cinematografie, welke een spreken door beelden en
door beeldopvolging worden ging, de taal sloop deze inventie binnen, brak haar
internationaliteit, wierp haar terug naar de taalgebieden.
Weer stonden de producenten voor het vraagstuk van de toepassing. Inplaats van het
scheppende element, de zwijgende film eigen, trad nu het reproduceerende element
op. Langs acoustifilmischen weg vermenigvuldigde men tooneelstukken, operettes,
revues, op een geestlooze en nuttelooze wijze. Echter komt men langzaam aan het
beter besef van juiste toepassing, slaagt men er in, ook de sprekende film haar eigen
karakter te verleenen.
Echter... de taal is gansch het volk. De cosmopolitische zwijgende film was zonder
nationaliteit, de sprekende kan niet leven zonder karakter. Kan niet leven zonder
karakter! Hier schuilt het geheim van het plots wegkwijnen van Hollywood. De
nationaliteiten en daarmee de karakters zijn gaan ontwaken.
Het eerst waren de Latynsche volken in verzet. Zij duldden de Amerikaansch
sprekende film niet langer. In Duitschland teekende zich dit verschijnsel niet zoo
duidelijk af, al kwam het practisch evenzeer neer op een geweldige toename van
Duitsche films ten koste van de Amerikaansche.
Duitschland - nog steeds het Europeesche filmcentrum - slaagde er in de
overgangsjaren vrijwel in, de Skandinavische landen, Oostenrijk en Hongarye, de
Randstaaten, Polen, Finland, Nederland, Zwitserland en Luxemburg te blijven
voorzien van Duitsch sprekende films. België betrok de films uit Frankrijk.
Toch gaat dit steeds moeilijker. De Berlijnsche ateliers staan voor de onmogelijke
opgave, den eigenaard van zóóveel landen filmisch te bevredigen. 't Verschil in
geaardheid tusschen Noor en Hongaar, Lijflander en Luxemburger is té groot, dan
dat dit zich laat overbruggen door karakterlooze algemeenheden, uitsluitend bedoeld
voor een onverschillig publiek. In twee jaar tijds stichtten alle Europeesche volkeren
- met uitzondering van Nederland - een eigen speelfilmproductie, al is die veelal
bescheiden van afmeting.
Thans echter voelt ook Nederland het ondraaglijke van het feit, dat al zijn
bioscooptheaters jaar in, jaar uit en dag aan dag een vreemde taal ten gehoore brengen,
die op den duur het Nederlandsch en den Nederlandschen aard moet vergiftigen. De
tijd is eerder rot dan rijp, om het Nederlandsch karakter in de cinematografie te
brengen.
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Hierbij doen zich twee tegenstrijdige factoren voor. Het Dietsche stamgebied is - bij
véél gemeenschappelijks in het karakter - te verscheiden, om een Dietsche
filmindustrie te centraliseeren. Nederland, noch Zuid Afrika, Vlaanderen, noch Oosten West-Indië zou die taak op zich kunnen nemen.
Ten anderen: de Dietsche stam zal zich ten stelligste moeten vereenigen, willen
Dietsche films levenskracht bezitten en een roeping vervullen.
Voor dit tweeledig vraagstuk moest dus een oplossing worden gezocht. Zij is te
vinden in een wederzijdschen ruil. Als Zuid-Afrika de overtuiging deelt, dat een volk
niet steeds en onveranderlijk films kan ontvangen, die niet alleen een andere taal,
maar ook een ander volkskarakter uiten, zoo zal het zelf films moeten vervaardigen,
die een eigen geest bezitten en die de moedertaal spreken. Zóó wil althans Nederland
doen.
Daarnaast voelt Nederland zóó veel stamverwantschap, zóóveel diepe belangstelling
voor den geest van Zuid-Afrika (tegenover onverschilligheid voor de fantasieën van
Hollywood), dat het met warmte en genegenheid Zuid-Afrikaansche spreekfilms zal
zien en hooren. Omgekeerd meent men ten onzent, dat Zuid-Afrika een eventueele
eigen speelfilmproductie zou kunnen versterken, door daaraan eenige Nederlandsche
speelfilms toe te voegen.
Er zou dus sprake moeten zijn van uitwisseling: Zuid-Afrikaaansche films naar
Nederland, Vlaanderen, Oost- en West-Indië; Nederlandsche films naar Zuid-Afrika.
Ten onzent is men met de organisatie daarvan vrijwel gereed. Deze taak wordt hier
opgevat als een cultuurbelang van beteekenis. Tot dusver is de macht der
cinematografie steeds onderschat. Thans raakt men echter aan de taal en tast men
het karakter aan, wat vroeger nooit zoo scherp beseft is. En nu ontwaakt iets van dien
taaien tegenstand, die de Dietsche stam eigen is: het lakonieke verzet, dat geen groote
woorden noodig heeft, maar dat eenvoudig zegt: ‘Ik wil niet!’
De technische en de commercieele zijde van dit plan zijn uiteraard reeds tevoren
bestudeerd en opgelost. Die hier te bespreken, vergde te veel plaats en dit blad bepaalt
zich tot den ideëelen kant der dingen. Het gaat hier dus om een volksbelang.
Geeft ons Uw films, Afrikaners, en wij zenden U de onze. Volgt ons na en maakt
iets van eigen aard en eigen taal. Niet alléén van eigen taal, niet een omzetting van
vreemde sentimenten in Zuid Afrikaansche woorden. Iets van waarlijk eigen geest,
eigen karakter.
De Vlaming, strijdend met het Fransch, zal doen als gij. Wellicht is zijn literatuur
rijker dan de Uwe, maar dit is geen letterkundige kwestie, maar een beroep op
volkskarakter. En dien schat bewaart gij bij uitstek. Het is
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de stof, waaruit men thans de films moet vormen. Waarbij men de commercieele
karakterloosheid van Hollywood plots als volmaakt verouderd voelt.
Wij dienen de cinematografie te gebruiken naar ònzen wil, ònzen geest, ònzen
volksaard en òns heil. En waar zich de geest van Zuid-Afrika met dien van Nederland
vereenigen laat, is dubbele kracht gewonnen. Waar U en wij zullen kunnen ruilen,
staan wij dubbel sterk.
Ik ben er fier op, dat ik mijn gedachten onvertaald hier op papier kan zetten, terwijl
ik daarbij door U zal worden verstaan. Ik behoef daartoe, geen Engelsch, Fransch of
Esperanto. Zoo zullen ook Uw en onze films dit kunnen. Weliswaar vergt dit onderling
overleg, wederzijdsche voorlichting en hulp, maar gij kunt op ons rekenen.
Desnoods zendt gij ons één enkele film per jaar, maar die ééne film kunnen wij
niet ontberen. Die wordt - gevolgd bij een Indische, een Vlaamsche en een
Nederlandsche film - alreeds een Dietsch viertal. En zie....
LUC. WILLINK.
Den Haag.
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Die Eerste-Afrikaanse Klankrolprent.
ONS is dank verskuldig aan Mnr. Joseph Albrecht - Bestuurder van African Film
Productions Ltd. - dat hy soveel belang stel in ons Taal en Kultuur en vir ons ‘Sarie
Marais’ weergegee het in die vorm van 'n sangrolprent. Daar is seker veel op aan te
merk wat betref die on-Afrikaanse uitspraak ens., maar die kleinigheidjies kan ons
oor die hoof sien terwille van die prestasie.

In die Klanksaal van African Film Productions Ltd., Johannesburg, besig met ‘Moedertjie’. Stephanie
Faure as ‘Moedertjie’ met die seun (Pierre de Wet). Agter - links na regs - Mnr. Browning, wat
verantwoordelik is vir die klankopname, Mnr. Plaat-Stultjes wat die rol vertolk van die ou Oom, Joan
du Toit (die meisie), Carl Richter (Konstabel), en Mnr. Noble (by sy toestel). By die tafel Mnr.
Albrecht, die direkteur.

Binnekort sal ons te sien kry ons eerste Klankrolprent geheel in Afrikaans - naamlik
‘Moedertjie’ - verwerk na die Toneelstuk ‘In die Wagkamer’ van J.F.W. Grosskopf.
Dit is gedaan deur Mnr. Joseph Albrecht, en die opname is onder sy leiding, bygestaan
deur Stephanie Faure.
Mnr. Albrecht het die stuk gekies omdat dit tegnies so mooi inmekaar gesit is, en
omdat dit 'n definitiewe boodskap het vir die volk-‘back to the land’.
S.F.
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F.A.K. Bedanking aan Kultuurdagvierders
Die aanstaande kultuurkongres te Kaapstad.
NOUDAT ons twede jaarlikse kultuurfeeste geskiedenis geword het, wil die
Uitvoerende Bestuur van die F.A.K. aan al die persone en kultuurorganisasies wat
hulle so flink beywer het om die afgelope feestelikhede so'n sukses te maak, sy
opregte dank oorbring.
Sonder sy daadwerklike hulp en volksbearbeiding oor die uitgestrekte vlaktes van
S.A. sou ons volk in die loop van die jare noodwendig 'n geestelike dood moes sterf.
Dis aangenaam om te weet dat byna elke vereniging in die land 'n polsslag is wat die
geestelike bloed keer op keer met hernude krag tot in die fynste aartjies laat loop.
Met die viering van ons jaarlikse kultuurfeeste stel ons ons 'n tweeledige doel voor
oë, n.l. om in die eerste plek 'n intensiewe propaganda vir taal en kunskennis te maak,
en ten twede om £5000 in te samel sodat ons 'n eie sekretariaat daar kan stel. Dis
trouens soos u weet, een van die artiekels van ons konstitusie. Daarom het ons ook
die vrymoedigheid om 'n ernstige beroep op u te doen om tog sonder versuim al die
ingesamelde fondse na Bus 3686 Johannesburg op te stuur.
Nou is die dag, nou die uur van bestemming, en daarom wil ons u vra om met
verdubbelde ywer die stryd aan te pak. Daar is nie 'n oomblik om te treusel of te talm
nie, daar's net aan te stryk.
Dis nie ons oorloë of ons politiek, dog ons taal en ons kuns wat ons onsterflik in die
statery sal maak. In die verlede is daar al juis so veel kosbare tyd en geleenthede
verlore gegaan dat ons dit nie kan bybring om nog 'n oomblik langer die kulturele
opwekking onder ons eie mense te vertraag nie.
Die aangebonde stryd moet jaar na jaar heftiger gevoer word en daar moet steeds
meer en meer middels tot opwekking uit die kulturele slaap bedink word. En 'n
voltydse sekretaris moet die stukrag agter alles wees. Dit alles vereis geld en liefde.
U beskik oor albei. Stuur ons net sonder versuim elke pennie wat u met Kultuurdag
ingesamel het en styf die fondse. As daar gelde vir plaaslike inisiatief agtergehou
word, strem ons die volksaak, en in hierdie stryd wil niemand 'n stremmende faktor
wees nie.
Skynbaar is daar nog etlike vereniginge in S.-A. wat nie hulle same-
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werking aan die F.A.K. toegesê het nie. In 'n kultuurstryd is koördinasie van kragte
'n nog baie groter vereiste as in enige ander kamp. Ons veg teen onsigbare vyande
wat in die eie boesem skuil en daarom moet ons kennis dra hoe om die kwaad uit
die weg te ruim. Dis alleen die F.A.K. wat u daardie kennis kan verskaf. Deur by die
F.A.K. aan te sluit verloor u nie u eie identiteit nie, en u word geen geldelike
verpligtinge, behalwe 'n luttele 10/- as toetredingsfooitjie, opgelê nie. Van u sal
verwag word om, in samewerking met ander plaaslike geaffilieerde vereniginge
eenmaal per jaar 'n kultuurfunksie te organiseer, en die ingesamelde geld na aftrek
van onkoste, aan die F.A.K.-kas te stuur. Deur aansluiting word u wens van jare
verwesenlik, n.l. dat al die vereniginge van S.A. een oogmerk, die bevordering van
ons taal en kuns op 'n bepaalde en omlynde wyse sal nastrewe. Dan sal die allenigheid
en verlate gevoel u nie meer kwel nie. Die Konstitusie en Program van die F.A.K.
is op aanvraag gratis verkrybaar.
Soos u u nog sal kan herinner was die Kultuurkongres van 18 en 19 Desember 1929
te Bloemfontein gehou 'n skitterende sukses gewees. Daar was ruim 300 afgevaardiges
en die besieling wat ons daar ontvang het, het soos 'n lopende vuurtjie die hele S.A.
aan die brand gesteek.
As daardie Kongres u met ywer besiel het dan sal die een wat op 22 en 23 Desember
a.s. in die Moederstad gehou word, 'n lewenslange werklus in u wakker roep.
Ons meen om daar 'n 500 afgevaardigdes te hê. Ons wil die twee aangenaamste dae
van 1931 aan die voet van Tafelberg deurbring. In die stad van van Riebeek wil ons
wys wat die Afrikaanse taal en kuns in die laaste 30 jaar vermag het. Kom bekyk die
kunswerk van u nasie, kom ontvang nasietrots. Kom haal die kole van die haard wat
patriotisme in die afgeleë hoekies moet laat ontvlam. Kom oortuig u dat ons vanaf
1929-31 nie verniet gelewe het nie. Kom besigtig die nuwe bydraes tot ons volkskuns.
Die groot oogmerk van die kongres gaan wees om die kultuuraspek te beklemtoon
en nie soseer taalhandhawing nie. U word dus gevra om noual die noodsaaklikheid
van afgevaardigdes te oorweeg en reëlinge vir losies te tref Volgens art. 6 (b) van
die konstitusie sal elke gefedereerde vereniging die reg hê om een afgevaardigde vir
elke 50 of minder lede (tot 'n maksimum van 3) na die Kongres te stuur, terwyl die
lede van 'n Hoofbestuur van 'n organisasie, wat tien of meer takke het wat tot die
Federasie behoor, elkeen volle reg van sitting op die Kongres sal hê. Voorts sal alle
lede van gefedereerde Vereniginge, liggame, ens., die reg hê om die Kongres by te
woon met adviserende stem.
Binnekort meen die F.A.K. om 'n lys van hotelle en losieshuise in Kaapstad te
publiseer, sodat die afgevaardigdes hulle van die ingewonne inligting
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kan bedien. Natuurlik sal enige ander Afrikaner wat in die Afrikaanse taal en kuns
belangstel, daar van harte welkom wees, dog uit die aard van die saak geen stemreg
hê nie. Kaapstad en omgewing is 'n aangename vakansieoord en ons vertrou dat meer
as een Afrikaner juis vir dié twee redes sy Kers- en Nuwejaarsdae in die historiese
stad gaan deurbring. U moet daar wees want dis die Opsaaltyd van ons kultuurlewe.
Bus 3686,
Johannesburg.
I.M. LOMBARD,
Alg. Sekretaris.
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Sy Naam Was Francois Pieterse.
NADAT ek ses maande lank blomme verkoop het in Koenen se blomwinkel, het ek
hom vir die eerste maal gesien. Hy was lank, maar nie juis fors gebou nie. Sy hare
was swart, en ook sy oë en snor. Vroeg een môre het hy by my angeliere gekoop, 'n
pragtige ruiker rooi en pers angeliere. Die wat pers was had wit spikkels op. Daarna
het hy elke môre gekom en by my blomme gekoop, altyd angeliere. Hy het aangedring
dat ek altyd die beste vir hom sou uitsoek. So het dit gekom dat ek hom gereëld
verwag het. Sodra ou mnr. Koenen die winkel in die môre om sewe uur oopsluit, het
ek ingegaan en die beste angeliere uitgesoek, en dit gereed gehou vir hom. Elke môre
het ek dit gedoen, en elke môre het hy die uitgesoekte ruiker kom haal.
Hy was nie soos die ander mans wat blomme kom koop het nie. Hulle het altyd
met my geglimlag en 'n praatjie aangeknoop. Maar hy het nooit met my geglimlag
nie. Toe het ek verskeie kere self met hom begin praat oor een en ander. Maar dan
het hy slegs kortaf geantwoord en weer aangestap. Sommige dae het hy later gekom
as gewoonlik, en dan het ek in die deur gaan staan en rondgekyk of ek hom nie sien
nie.
Op 'n sekere môre het ek uitgevind wat sy naam was. Heel toevallig het ek dit
uitgevind. Toe hy geld uit 'n sakkie van sy onderbaadjie haal, val 'n naamkaartjie uit.
Op die vloer voor my voete val dit en ek tel dit vinnig op. Toe ek die kaartjie aan
hom oorhandig lees ek die naam daarop. Sy naam was Francois Pieterse.
Toe ek sy naam ken wou ek ook weet vir wie hy die blomme koop. Die volgende
dag toon ek hom 'n mooi ruiker angeliere en sê:
‘U verloofde sal baie van hierdie ruiker hou, mnr. Pieterse.’
Hy glimlag net effens en haal die geld uit sy onderbaadjiesak. Hy het altyd die
geld in sy onderbaadjie-sak gedra, dieselfde sak waarin sy naamkaartjies was.
Ek vra toe: ‘Of is dit miskien vir u vrou?’
Hy neem die ruiker aan. Ek staar vas in sy gesig, maar hy sê niks nie.
Daardie dag het ek baie aan Francois Pieterse gedink. Ek wou graag weet vir wie
hy die angeliere koop.
***
'n Sekere somersaand het ek na die bioskoop gegaan. Ek was alleen. Ek het niemand
geken wat my kon vra om in die aand saam met hom na die bioskoop te gaan nie.
Daarom was ek daardie somersaand alleen, soos baie ander aande.
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Net toe ek plaas neem in 'n bank sien ek Francois Pieterse sit. In 'n bank, 'n endjie
voor my, het hy gesit, en langs hom was 'n meisie. Ek kon haar gesig nie sien nie,
maar sy had donker krulhare, wat oor haar ore en in haar nek hang. Sy was geklee
in 'n dure aandrok, en om haar nek was 'n string pêrels. Ek het nog nooit so'n dure
rok besit nie, dink ek, terwyl ek vooroor buig om haar beter te kan sien. Sy kry
natuurlik die angeliere wat hy elke môre by my koop, dink ek, en ek wonder of sy
sy verloofde is.
Ek merk dat Francois Pieterse gedurig met die meisie met die krulhare praat, en dat
hy half oorleun na haar. Sy gesels egter nie met hom nie en skud net af en toe haar
kop. Ek staar vas na hulle en vergeet alles om my. Maar toe gaan die ligte uit en
begin die vertoning. Ek kon Francois Pieterse nie meer sien nie.
Met die pouse staan 'n man agter my op en stap reguit na Pieterse en die meisie. Hy
was kort en dik, en had baie sproete in sy gesig. Die meisie met die krulhare groet
hom vriendelik en draai half om, weg van Pieterse af. Toe kon ek haar gesig goed
sien. Pieterse neem geen notiesie van die vreemdeling nie, maar die meisie met die
krulhare lag hard en aanhoudend, en gesels met die sproetgesig-man.
Toe ontstaan skielik die begeerte by my om op te staan en met hom te gaan gesels,
want hy was so allenig. Maar ek kyk na my rok en besluit om nie te gaan nie. Dit
was somar 'n gewone rok wat ek aan had, nie 'n aandrok nie. My oë hou ek egter
strak op Pieterse gevestig, en ek wens dat ek ook in 'n dure aandrok geklee was en
langs hom kon sit. As hy my sou vra om saam met hom na die bioskoop te gaan, sou
ek net met hom alleen praat, en na hom oorleun, dink ek. Ek sou na niemand anders
kyk nie. En as hulle begin met die vertoning van die prent, dan sou ek voortgaan om
met hom te praat en nie na die prent kyk nie.
Toe die vertoning verby is en die mense die gebou verlaat, volg ek hom en die meisie
met die krulhare tot in die straat. Toe kom die man met die sproete weer by hulle,
en aldrie stap 'n ent langs die sypad af. Maar meteens gaan hulle staan en ek kon sien
dat daar 'n hewige woordetwis aan die gang was. Ek kom naby hulle en kon Francois
Pieterse se stem hoor. Hy was kwaad en besig harde woorde teenoor die
sproetgesig-man. Toe begin die meisie met die krulhare hardop te lag, en sy stap
ingehak weg met die ander kêrel. Francois Pieterse bly stil staan en staar hulle agterna.
Vinnig stap ek vlak voor hom verby en my sakkie val uit my hande op die sypad.
Ek staar vas in sy gesig, en toe hy my sien herken hy my. Hy knik effens. Toe stap
hy weg. Ek draai om en tel my sakkie op waar dit lê op die sypad. Toe hardloop ek
agter hom aan en gryp sy arm. Verwonderd bly hy staan.
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‘Mnr. Pieterse,’ sê ek, ‘u moet seker môreoggend 'n ruiker angeliere by my kom
koop. Daar sal pragtige ruikers wees, mooier as wat ons nog ooit gehad het.’
‘Goed,’ sê hy, ‘ek sal seker kom.’
Toe stap hy verder en ek staar hom lank agterna.
***
Daarna het ek elke aand na die bioskoop gegaan. Ek het so te sê al my geld bestee
aan die koop van bioskoopkaartjies, en sommige dae kon ek net 'n paar piesangs
koop om te eet. Maar in daardie dae was ek nooit eintlik honger nie. Daar het alleen
die verlange in my gebrand om Francois Pieterse te sien. Alleen wanneer my oë op
hom kon rus was ek gelukkig. Maar gewoonlik was hy nooit in die bioskoop te vinde
nie. As ek dan 'n tydlank daar gesit het en hom nêrens kon sien nie, dan het ek maar
weer uitgegaan en in die strate rondgedwaal en na hom gesoek. Hy het nog gereeld
elke môre sy blomme kom koop, maar in die aand was dit moeilik om hom te vind.
Eenmaal het ek hom weer met die meisie met die krulhare gesien. Dit was al laat
in die aand en hulle het langs 'n systraat afgestap. Hy het verskeie kere probeer om
sy arm in dié van die meisie te hak, maar dan trek sy haar arm weg. 'n Hele end langs
die straat het ek hulle gevolg, tot hulle eindelik in 'n huurmotor klim en wegry.
Met 'n ander geleentheid was ek so gelukkig om hulle weer in die bioskoop aan
te tref. In die bank net agter hulle het ek gaan sit. Hulle het egter te sag gepraat en
ek kon nie hoor waaroor hulle gesels het nie. Maar ek het gehoor wat die naam was
van die meisie met die krulhare. Hy het haar Lily genoem. Sy was daardie aand nie
meer so nukkerig soos voorheen nie, en het somtyds na hom oorgeleun en met hom
gesels.
Ek het gewag tot die vertoning verby was, en toe na my kamer gegaan in
Potgieterlaan.
***
Toe het ek siek geword en moes tien dae lank pal in die bed lê. Dit was 'n swaar tyd
en ek weet nie meer presies wat alles gebeur het nie. Die vrou van wie ek die kamer
gehuur het, en my nou en dan tydens die siekte kom besoek het, het my later vertel
dat ek 'n hoë koors had, en dat ek meer as eenmaal Francois Pieterse se naam genoem
het.
Agtien dae nadat ek siek geword het, het ek vir die eerste keer weer in die
blomwinkel gekom. Ek het nog baie swak gevoel en moes uiters bleek gewees het,
want ou mnr. Koenen het gesê dat ek nog nie gesond is nie, en dat ek 'n paar dae
langer moes tuisbly. Maar ek het hom verseker dat ek heeltemal gesond voel en dat
ek my werk kon doen. Toe het ek geglimlag en later selfs probeer om 'n deuntjie te
fluit. Vinnig het ek tussen die blomme
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heen en weer gestap en alles heel mooi gerangskik. Maar somtyds moes ek skielik
stilstaan en met my hande vasklou aan die uitstalrak. Daarvan het ou mnr. Koenen
egter niks gemerk nie.
Versigtig het ek die mooiste angeliere uitgesoek en eenkant neergelê vir Francois
Pieterse. Ek was lank weg en nou moes hy die mooiste ruiker kry, het ek gedink. En
toe wonder ek of hy belangstellend sou vra waar ek al die tyd was, en of ek nou weer
heeltemal herstel is.
Kort-kort het ek in die deur gaan staan om te sien of hy al aankom. Ek het die
môre die beste rok aangetrek wat ek het, - 'n groen rok met klein blou en rooi
blommetjies daarop. Ek het gewonder of hy lief is vir groen. Die punte van my
kortgeknipte hare het ek probeer krul. Ek wou dit deur 'n haarkapper laat doen, maar
ek het nie die geld gehad nie. Ek het gewonder of hy sou opmerk dat my hare in
krulle hang oor my ore en in my nek.
Die hele môre het ek gewag, maar hy het nie sy verskyning gemaak nie. Toe die
klok op die gebou aan die oorkant van die straat tien uur slaan, toe het hy nog nie sy
ruiker kom haal nie. Ek wou ou mnr. Koenen vra of Francois Pieterse nog elke môre
kom blomme koop, maar hy sou nie weet wie ek bedoel nie. Toe troos ek my met
die gedagte dat hy somtyds baie laat kom. Ek kon goed onthou hoe hy een môre eers
om elf uur daar aangekom het.
Ek het in die deur bly staan en gewag. Om tien minute voor elf sien ek hom meteens
vlak voor my verbystap. Ek het half geskrik, want toe ek hom gewaar was hy reeds
vlak by my. Hy het my nie gesien nie, maar het verbygestap, en in sy hand was 'n
pragtige ruiker angeliere.
Voor ek wis wat ek doen het ek agter hom aangehardloop en aan sy arm gegryp.
‘Mnr. Pieterse.’ Ek klou sy arm krampagtig vas en voel duiselig. Vir 'n enkele
oomblik was alles swart voor my oë: die siekte het my uitgeput. ‘Mnr. Pieterse, en
waarom kom koop jy nie meer jou blomme by my nie?’
Hy het geskrik, so skielik het ek aan sy arm gegryp.
‘So,’ sê hy verwonderd, ‘en dan is jy weer terug? Ek koop nou my blomme elders,
omdat ek jou nie meer by hierdie winkel sien nie. Kyk hier, welke pragtige ruiker.’
Hy hou die ruiker voor my, sodat ek die angeliere kon sien en die geur daarvan
inasem. Hulle was rooi en pers en sommige had wit spikkels op. Meteens het alles
weer helder voor my geword.
‘Maar ek was siek, mnr. Pieterse,’ sê ek. ‘Ek was tien dae lank pal in die bed. Nou
is ek weer heeltemal gesond en terug in die blomwinkel.’
Hy sit sy hand op my skouer en sê: ‘Ek is bly dat jy terug is. Vanaf môreoggend
sal ek weer my blomme by jou koop. Goeie môre.’
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Hy verdwyn tussen die baie mense in die straat, en ek hardloop terug na die winkel.
Ek rangskik al die blomme netjies en sing sag 'n deuntjie. Daardie dag, en ook die
daaropvolgende dae was ek opgeruimd en bly. Met al die mense wat kom blomme
koop, het ek vriendelik gelag. Ou mnr. Koenen het gemerk dat ek in so'n opgeruimde
stemming was. Met sy groot, growwe hand het hy aan my ken gevat en gesê: ‘Ek is
bly om te sien dat jy nou weer heeltemal herstel is van die siekte.’
Op 'n sekere môre kom hy onverwags vroeër as gewoonlik. Glimlaggend groet hy
my, en dit skyn asof al die vriendelikheid van die wêreld uit sy oë straal. Ek was
verheug om hom so bly te sien, en hoewel sy ruiker al lankal gereed was, maak ek
asof ek nog eers die ander blomme moet rangskik voordat ek dit aan hom oorhandig.
Toe ek hom die ruiker aanbied staan hy vir 'n tydjie stil en beskou dit. Toe sê hy
dat ek hom nog 'n ruiker moet gee. Ek was verwonderd, maar haas my om aan sy
wens te voldoen. Hy hou die twee ruikers langs mekaar en vra my welke een die
mooiste is. Ek leun oor na hom en sê:
‘Die een wat u die eerste geneem het. Elke angelier in daardie ruiker is spesiaal
uitgesoek vir u.’
Vir 'n oomblikkie staar hy my glimlaggend aan, en gee toe weer aan my die ruiker
wat hy die eerste geneem het terug.
‘Dit is vir jou,’ sê hy, ‘'n present van my.’
Voor ek hom kon bedank was hy weg. Met bewende hande hou ek die ruiker vas
en druk dit toe teen my bors. Dit was 'n present van hom, het hy gesê.
Daardie dag was ek blyer as ooit tevore. Ek het die ruiker saamgeneem na my
kamer in Potgieterlaan. Van die vrou van wie ek die kamer huur het ek 'n blomvaas
geleen, die angeliere daarin mooi gerangskik en dit voor my bed geplaas. Daardie
nag het ek min geslaap. Ek het gedurig gedink aan Francois Pieterse en die ruiker
wat hy my gegee het.
Die volgende dag het hy nie gekom nie. Ek het die hele dag vir hom gewag, maar
hy het nie sy verskyning gemaak nie.
Net voor die winkel sou sluit het ou mnr. Koenen my sy koerant gegee, waarin 'n
advertensie was van 'n nuwe blomwinkel wat die volgende dag in dieselfde straat
sou geopen word. Ek het die advertensie deurgelees, maar my gedagtes was so
verstrooid dat ek nie eintlik geweet het wat daarin staan nie.
Maar skielik het ek die koerant gegryp en dit naby my oë gehou. In die kolom
naas die advertensie het ek skielik sy naam gesien, Francois Pieterse se naam. Hy is
daardie selfde môre getroud, lees ek daar. Ja, hy was getroud, hy, Francois Pieterse.
En die naam van die meisie staan daar, maar ek kon dit nie meer lees nie. Alles het
swart voor my oë geword en die druk-
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letters het ineengeloop. Maar haar naam was nie Lily nie, dit was 'n ander naam.
Langsaam het ek die koerant, tussen my vingers opgefrommel, en dit op die vloer
laat val.
Toe die winkel sluit het ek die ruiker angeliere meegeneem wat ek daardie oggend
vir hom uitgesoek het. Die angeliere was rooi en pers, en sommige had wit spikkels
op.
In my kamer in Potgieterlaan het ek 'n swart rok aangetrek, en swart skoene en
kouse. Daarna het ek die ruiker geneem en na die weeshuis gegaan.
Toe die matrone van die weeshuis die deur oopmaak, oorhandig ek haar die ruiker.
Sy hou dit vas met albei haar hande en glimlag. Sy kon sien dat sommige rooi was
en andere pers, en dat sommige wit spikkels had.
‘Dit kom van Francois Pieterse,’ sê ek toe.
‘Wie is hy?’ vra sy.
‘Hy was my man,’ antwoord ek.
Sy kyk my aan met haar groot, blou oë en vra:
‘Is hy dood?’
‘Ja,’ antwoord ek.
Toe draai ek om en stap langsaam terug na my kamer in Potgieterlaan. Ek gaan
sit op die kant van my bed en beskou die ruiker in die geleende blomvaas. Dit was
sy persent van die vorige dag. Ek haal dit versigtig uit en druk dit vas teen my bors.
Toe word alles weer swart voor my oë, en kon ek my alleen sy naam herinner. Sy
naam was Francois Pieterse.
RUD. P. VISSER.
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Die Straatmusikantjie.
TOT my ergernis moes ek hom elke liewe Vrydag daar op sy bankie sien sit. Hy was
'n bleek en tingerige ou seuntjie, half weggekruip in 'n groot verbleekte groen baadjie.
Voor hom op die grond het sy vuil verflenterde swart keppie altyd gelê - heel selde
was daar meer dan 'n paar stukkies kleingeld in. Met sy skraal bolyfie oor 'n ou
konsertiena gekrom kon hy daar vir ure aanmekaar sit en speel: is die straat woelig
dan speel hy 'n flukse vastrap; maar wanneer dit verlate lyk en net nou en dan iemand
haastig verbyglip, dan slaan hy oor tot 'n melankoliese Serenade - sy vertolking
daarvan.
Van my het hy nooit 'n pennie gekry nie. Ek sou ook my gewete 'n onreg aangedaan
het, want vir my was sy gesanik eenvoudig walglik. Meer dan eenkeer het ek lus
gevoel om hom met konsertiena en al van die sypaadjie af te skop. Ja werklik, dit
was 'n groot versoeking, temeer nog omdat ek dan self geen tien tree verder moes
gaan speel het nie, en om dan altyd bewus daarvan te wees dat hier vlak onder jou
neus 'n hewige lawaai deur 'n ellendige straatmusikantjie opgeskop word! - Dis
daarom dat ek Vrydagmiddae so gehaat het.
Die Geiske Trio wat driekeer per dag in die Premier Café musiek verskaf, het geen
geringe roem in die stad verwerf. Niemand kan my dit dus erg kwalik neem, as ek
sê dat ek self 'n hoë dunk van my vioolspel het nie.
Laat in die namiddag het ons altyd ons beste stukke gespeel, want dan was die
elite van die stad daar vir koffie: Ministers, amptenare, politikusse, besigheidsmanne,
joernaliste, professore, skilders, skrywers en digters - en nog andere wat eenvoudig
die Café besoek net om ook in tel te wees. Praat van 'n geklater van koppies en
pierings, van 'n luidrugtige geselsery en onnodige lawaai oor die algemeen: gaan dan
na die Premier Café - in alle opsigte die enigste van sy soort in die stad. Jy moes
eenvoudig jou oë toeknyp en speel, speel totdat die gaste enigsins tot bedaring kom
en dan eers word jou musiek gehoor - miskien.
Die bietjie applous wat jy nou en dan nogal kry, moet dan boonop nog doodgesmoor
word deur 'n klein niksnuts daarbuite wat die een straatliedjie op die ander deur sy
konsertiena jaag. Dit het hoe langer hoe meer op my senuwees begin werk. Kort voor
ses, juis wanneer feitlik nog net die werklike liefhebbers van musiek in die Café was,
het hy gewoonlik sy treurigste deuntjies gespeel - net wanneer ek elke oomblik kon
verwag om op versoek die een of ander solo te lewer.
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By sulke geleenthede was die applous gewoonlik baie hartelik; maar dit het ook al
verskeie male gebeur dat net één die hande geklap het - die versoeker. Of ek nou
verkeerd was of nie, die feit bly staan, dat ek dan altyd 'n nydige blik na die deur se
kant toe gewerp het: mog hy 'n kramp kry!
Die ventjie het van kwaad tot erger gegaan. Reken net die vermetelheid wat hy eendag
gehad het om my vertolking van die ‘Kreutzer Sonata’ na te boots! Dan het hy ook
sy plekkie nader aan die ingang van die Café verskuiwe. Waarlikwaar, die kêreltjie
was met die duiwel besete.
Voorverlede Vrydag het ek my vas voorgeneem om hom met konsertiena en al die
ewigheid in te skop as hy weer so astrant sou wees om as my eggo te wil optree. Toe
ek die middag by hom verbystap het dit my siel goedgedoen om te sien dat daar nog
geen enkele pennie in sy toiingrige keppie gelê het nie en my regtervoet het al klaar
gejeuk om somar daar en dan my voornemens ten uitvoer te bring: maar nogeens het
ek myself bedwing.
Laat die agtermiddag het Geiske my een van Beethoven se stukke voorgesit en gevra
om te speel. Watter onuitspreeklike genot het ek nie in die musiek gevind nie!
Hierbinne in my het iets telkens gefluister: ‘Pragtig, eksellent! Laat hom dit probeer
naspeel!’ Onder luidrugtige applous het ek gaan sit. Daar bring 'n bediende my toe
'n kaartjie: Mnr. M. wil weet of ek nie asseblief ‘Träumerei’ sal speel nie. Alweer
Mnr. M. met sy ‘Träumerei’. Hy was 'n goeie joernalis; maar sy smaak vir musiek
was minder goed, tenminste, as ek sy kaartjie sien dan weet ek al klaar wat die versoek
is: ‘Träumerei’.
Wel, ek het half lusteloos my viool opgetel en my duim so'n paar keer oor die
snare gestryk... Swêrnoot! Die Here bewaar jou as jy daar in die deur gaan sit en
speel! Ek kon nie anders nie; ek moes vloek, want daar voor in die deur het 'n maer
seuntjie gestaan met die berugte konsertiena onder die een arm en 'n stoeltjie onder
die ander. Doodstil soos 'n muis het hy daar gestaan met sy ogies strak op my gerig.
Vir 'n oomblik het ek net rooi voor my gesien: sou hy werklik.....?
‘Is jy reg?’ hoor ek toe agter my en ek begin speel. Ek het die figuurtjie daar in
die deur egter dopgehou. My oë het meer en meer aan die voorwerp gewoond geword,
en naderhand het ek net die swart keppie gesien waaronder 'n paar fonkelende bruin
oë uitgeloer het. Ek verbeel my hulle het al hoe groter geword. Of hulle my
gehipnotiseer het, weet ek nie; maar ek weet dat ek ‘Träumerei’ vir niemand anders
as vir daardie figuurtjie gespeel het nie - Mnr. M. het onder die spele alweer hard
aan 't gesels geraak, soos gewoonlik.
'n Rukkie later, toe ek besig was om my musiekboeke weer in te pak, moes ek
onwillekeurig ophou om te luister: Dis mos ‘Träumerei’ wat daar
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so mooi gespeel word; maar dit kan onmoontlik daardie knapie wees: Wag, ek sal
gaan kyk...
Toe ek buite kom, wat sou ek sien? - Die straatmusikantjie, nog krommer as ooit
tevore oor sy ou konsertiena gebuig met die oë strak voor hom gerig, net asof hy nog
altyd luister, terwyl sy skurwe vingertjies behendig van die een klawer na die ander
glip, was besig om die musiek wat hy soewe gehoor het na te boots. Sy keppie het
hy nog op gehad en die kraag van sy ou baadjie het hy opgeslaan om die skraal
winterswindjie 'n bietjie uit te hou. Hy het dus geen aalmoese meer verwag nie.
Daarvan was ek nog sekerder toe ek die erns op sy gesiggie bespeur het.
Hy het vir homself gespeel. ‘Träumerei’ en sy drome - wat 'n harmonie! Toe ek
sy oë vang het daar 'n knop in my keel gekom: hulle het duidelik gesoebat. Sou hy
vanmiddag my gedagtes gelees het? Hy was byna klaar met speel toe daar twee groot
trane oor sy wange rol. Moeg laat sak hy toe die koppie vooroor terwyl hy sy ou
konsertiena vas teen sy lyfie aan druk. Vir 'n paar sekonde het ek hom so ongestoord
laat sit, en toe lig ek sy ken op om nog 'n keer in daardie paar bruin oë te kan kyk.
‘Waarom huil jy seun?’ En toe word sy ogies weer vogtig en hy snik: ‘Ag meneer...
as ek.... maar.... net..... kan speel... soos jy!’
J. VON MOLTKE.
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Swartkoppie.
EEN môre vroeg het Salomè haar Pa van Swartkoppie hoor praat. Nou, Swartkoppie
was eintlik haar allerbeste maat wat sy op hierdie aardbodem besit het. Toe hy maar
nog baie klein was - om die waarheid te sê hy was maar net een enkele dag oud - het
haar vader hom koud en nat van die kraal huis-toe gebring en aan haar sorg toevertrou.
Haar hart het gebons van vreugde toe sy die ou moederlose lammetjie teen haar
vasgedruk het. Hy was so sag en so rein en onskuldig dat geen mens kon help om
hom lief te kry nie. Sy koppie was so swart soos git en sy twee blink ogies het geskitter
soos edelgesteente. Verder was sy hele lyfie wit soos melk. Onder Salomè se getroue
sorg het hy soos onkruid opgeskiet en toe hy maar net een maand oud was, het sy
Afrikanerstertjie dik en vet agter hom gedril. Driemaal op 'n dag het hy 'n groot bord
melk opgedrink. En o, die drinkery was 'n plesier om te aanskou! Met knieë op die
grond wyd uitmekaar en 'n houding so vol verwagting het hy gulsig die laaste druppel
opgeslurp. Na alle kante het dit gespat soos hy suip en as sy pensie rond en vol was
het hy langs haar gaan staan en in haar gesiggie gelek. ‘Ounooi se lam, wat kan
ounooi tog van jou sê!’ - Het sy hom teen die kake geklap. Wat Salomè se vader van
Swartkoppie gepraat het, het sy nie gehoor nie, want hy het met opset sy stem
gesmoor. Een ding was sy seker van - sy kon dit voel - daar was onraad aan die broei.
Sy het begin terugdink aan die oggend toe haar vader die verkluimde dingetjie aan
haar afgestaan het en haar ingespan om elke beweging van hom en elke woord wat
hy gesê het weer in haar geheue terug te roep. Ja, en soos 'n waarskuwing uit die
geheimsinnigheid klink die twee woorde ‘vir Kersdag’ in haar ore... Oor twee dae
sal dit Kersdag wees! Waarom het daardie woorde nie die dag toe hulle geuit is op
haar 'n indruk gemaak nie - waarom het sy hulle nie eens gehoor nie? Was dit omdat
sy so uitermate bly was? Swartkoppie!
Kersdag! Langsaam en soos 'n groot ramp het die betekenis wat in daardie woorde
geskuil het op haar neergedaal. 'n Lam gevoel het haar oormeester. Dit was klaar...
klaar. Daar was niks meer aan te doen nie. Sy wis nou waarom Swartkoppie en
Kersdag in een asem genoem is. Sy was daar so seker van dat die wete haar verlam
het - haar laat voel het soos 'n wurm, 'n ewige nietigheid. En tog wou Salomè nie
toelaat dat haar gevoel heeltemal oor haar sou seëvier nie. Nog nie, want waar lewe
is, is hoop. Swaarmoedig het sy haar begewe na die boomholte wat haar en
Swartkoppie se skuilplek was. Hoe sy nog sover kon loop was vir haarself 'n raaisel,
want
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nie alleen was sy duiselig nie maar haar ogies het geswem in trane sodat sy skaars
een tree voor haar kon sien. Daar in haar skuilplekkie het Salomè haar vir 'n goeie
uur gaan wegsteek en niks uitgevoer nie. Selfs nie een opknappende gedagte het by
haar opgekom nie. Sy was suf. Buitekant het die son heerlik warm geskyn en op die
werf het alles maar sy stille alledaagse gang gegaan. Selfs die gepraat van die mense
was alledaags, niemand sou ooit kon droom dat daar moord in hulle harte was nie.
Onduidelik het Swartkoppie se geblêr haar bereik. Hy het sy Ounooi gemis en na
haar begin soek. Eers kon dit Salomè nie byval wat die geluid kon wees nie maar
stadig het sy bewus geword van Swartkoppie se stem.
Soos 'n lanfersluier val die swaarmoedigheid van haar af en in 'n kits is sy uit die
boomholte en kniel sy langs die hanslam. ‘A! Swartkoppie, jy is al so groot dat ek
jou glad nie eens met my twee arms kan omvat nie. Plaas dat jy klein bly - klein vir
jou Ounooi, want jou mooi, vet, ronde lyfie het alweer die duiwel se lis opgewek.
Heeldag word ek gewaarsku teen die listigheid van die duiwel en hulle weet nie eers
nie dat hy in hulle harte regeer nie.’ Maar swaarmoedig kon geen mens in Swartkoppie
se teenwoordigheid bly nie want uit hom het te aansteeklik die lus vir die lewe
gestraal. Hy het met haar begin stoei en gou was hulle verdiep in hulle ou speletjie
van huppel-spring soos Salomè dit genoem het. Nie te lank nie of Salomè gewaar
een van die plaaskaffers. Meteens is al die vreugde wat so spontaan by haar opgewel
het, gedemp en met haar hand nou om Swartkoppie se snoetjie gesluit om hom stil
te hou, vra sy met 'n bedrukte stemmetjie: ‘Waarom is jy dan nog nie veld-toe nie,
Johans?’ Vrees het haar ogies verglaas - amper soos die van 'n dooie laat lyk terwyl
sy in die grootste spanning op sy antwoord wag.
‘Ek moet help slag vanoggend, my nooi - jy weet môre dis die groot dag.’
Salomè sou sonder twyfel inmekaar gestort het as haar vader nie net juis op daardie
oomblik langs hulle verby gekom het nie. Nuwe hoop het haar vir 'n oomblik besiel
maar toe merk sy dat hy nie eens bewus is van haar en Swartkoppie se
teenwoordigheid nie. Met sy sambok in sy hand stap hy aan in stilte.
Sonder om haar aan hom op te dring het Salomè langs hom gaan loop. Swygend
stap sy aan langs hom en toe in stille vertroue lê sy haar handjie in syne en met groot
oë kyk sy op in sy gesig of sy daar geen tekens van erkenning kon bespeur nie. Maar,
helaas nee. So ver as dit hom aangaan het daar op daardie oomblik ten minste nie so
iemand soos sy bestaan nie. Telkens weer egter het sy haar ogies op hom gerig maar
sy gesig was vir haar soos 'n geslote boek. Mismoedig en senuagtig het sy haar handjie
in syne begin ronddraai - sonder enige uitwerking egter. Sy kon eenvoudig sy aandag
nie trek nie. Salomè wou net weer omdraai om haar
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in die boomholte te gaan wegsteek toe Swartkoppie met 'n lewenslustige sprong voor
haar vader se voete te staan kom sodat hy amper oor die diertjie struikel. Hiert jy!
skrik hy op uit sy belangeloosheid en met sy sambok raps hy die lam speel-speel om
die bene. Dit het die kind verbly om die vertroulikheid tussen haar vader en haar
hansie te verneem, en vol verwagting kyk sy weer op in sy gesig. ‘Hy is 'n liewe ou
hansie, nê Pappie - het ek nou nie mooi vir hom gesorg nie?’ Sy het haar ogies na
die grond geslaan want sy kon tog nie deur haar trane sien nie. Haar handjie het ook
somar slap geword en uit syne geval.
Toe, ewe onverwags lê haar vader sy swaar hand op haar skouer en vra: ‘Is my
kind bly dat dit môre Kersdag is?’ Waarom het Swartkoppie hom aan Kersdag laat
dink? Sy kon hom nie 'n antwoord gee nie en om haar ontsteltenis weg te steek buk
sy oor Swartkoppie om hom teen haar hartjie vas te druk. Haar vader het aangestap
en toe hy by die kombuisdeur ingaan hoor sy hom sê: ‘Die hanslam moet vanaand
geslag word.’
Ontsin van verdriet hardloop Salomè na die boomholte. Swartkoppie het natuurlik
gedink dat dit 'n spelery was en het haar huppelend gevolg. Teen die boomstam
geleen slaan Salomè haar bewende armpies om die lam se nek en hartroerend prewel
sy: ‘Liewe Heer, red asseblief my Swartkoppie, dan sal ek vir ewig 'n gehoorsame
kind wees.’ Dieper kruip sy in die holte in en bars in hewige snikke uit.
S. BRUWER.
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Die Kromme Kan Nie Reg Word Nie.
(Prediker 1:12.)
Na die Hebreeus van Ch.N. Bialik.
OP die buite-staanplek van die trem het ons drie gestaan in die aandtyd: 'n ou Jood,
lank en maer, aan die een kant, ek teenoor hom, en tussen ons 'n jonker1), jeugdig en
fyn, wie se hele voorkome nuwerigheid uitdruk. In die begin het ek nie op die ouman
gelet nie. Hy staan en leun op sy kierie by die geslote hekkie en druk hom in die
skaduwee waar die swak skynsel van die trem se buite-lig hom nie kan tref nie. Die
jonker staan tussen ons in, en van al die trekke van die gesig van die ouman kan ek
niks goed sien nie as net 'n bondeltjie wit hare wat glans en bewe saam met die trem.
Maar meteens, toe ek sonder spesiale bedoeling my oë na die ouman oprig, knik
hy my haastig toe, en dis of ek hom herken. Is dit nie die ouman wat ek baie keer op
straat aangetref het nie, en altyd was hy my voor met 'n hoofknik?
Van wanneer af het hy begin my toe te knik, en waarom het hy my hierdie eer
bewys? Ek weet dit waarlik nie. Seker het hy my eenkeer op 'n plek ontmoet - maar
waar? Wanneer? Blykbaar het ek nooit met hom gepraat nie; ek weet selfs nie wie
hy is en wat sy werk is nie.
Partykeer sien ek hom op straat staan, hom met sy kierie, of daar heen en weer
stap en sy oë nuuskierig na die publieke aankondigings of winkelvensters rig. Sy
klere was verslete maar skoon, sy skoene gelap maar gepoets. Blykbaar waak elke
môre die skoonmaakster oor hulle om sover moontlik alles te bedek wat hulle gister
en eergister beskadig het, maar nie altyd geluk dit haar nie, en die ouman is
genoodsaak om ander raad te soek. Elke keer dat 'n oog 'n bietjie lank op hom gerig
word, is sy hand haastig op die lap of die vlek om dit te verberg... Partymaal kom
hy my teen op straat met 'n boek of 'n bondeltjie onder sy arm, maar ook dan is sy
gang nie haastig nie, dog hy loop soos gewoonlik stil en sku. En as ons mekaar
verbygaan knik hy my rustig toe en slaan sy droewe oë 'n oomblik op my vol stille
deemoed en swyend gaan hy syns weegs.
Seker - het ek al dikwels by myself gesê - is hy een van die gedemoedigdes vir
wie, weens gebrek aan werk, van die tyd van opstaan in die môre tot die tyd van gaan
slaap in die aand, die hele dag uitgestrek staan soos 'n leë gat, waar hulle verlore in
dwaal soos 'n klein, klein wolkie in die

1) ‘Jonker’, d.i. jonkheer, edelman, lid van die Duitse adel. Die verhaal speel in Oos-Duitsland.
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onmeetlike ruimte, dwaal sonder om daarin vir hulself enige punt van houvas te vind.
Dis genoeg vir hulle, vir hierdie mense, dat in die loop van die dag, die lange en so
eensame, geen mens te baie op hul bestaan let nie. En - arm mense - dis vir hulle
genoeg dat partykeer iemand op hulle 'n vrindelike oog slaan en een oomblik hulle
bestaan voel.
Die ellendigstes onder hulle dis hulle aan wie uit sogenaamde barmhartigheid en
op grond van een of ander vrome frase partykeer toegang verleen word in die huis
van 'n ryke. Na soveel kere afgeskeep te wees met 'n: ‘vandag nie, maar kom maar
weer terug’, kry hulle een of ander klein werkie as 'n sogenaamde ‘daglooner’. Die
arm mense, hulle weet dat die werkie wat hul gegee word, soos die rangskikking van
die huisbiblioteek vir die tiende keer, die in orde bring van die geslagregisters vir
die elfde keer, die rol van sigarette, die leer van ‘Hebreeus’ aan die hoërskolier wat
‘aangeneem’ is, dat dit heeltemal nie noodsaaklik is nie, en dat hulle hiervoor eintlik
nie aangestel is nie; en daarom durf hulle van die begin af nie oor loonvoorwaardes
praat nie.
En as hulle binnegelaat word in die huise, gaan hulle maar sku na binne, soos dié
wat met kwaaie bedoelings kom, en altyd aan die sykant van die huis, deur die
agterdeur. En as hulle die ‘betaling’ ontvang van hand tot hand, is hul oë altyd
neergeslaan, en hul gesig gloei, en hulle staan wesenloos, en haastig vlug hulle weg
onder die stamel van 'n ingeslukte ‘goeiendag’, dat maar nie gesien word waarlangs
hulle verdwyn, en nie geweet word waar hulle kan teruggevind word nie, en bly staan
buitekant die huis op 'n pylskoot afstand.
Hierdie manne met hulle neerslagtige voorkome en deurgesakte knieë, hul is
dikwels verstandelik begaafd, en daar is fyngevoeligheid by hulle, onder hulle is
selfs wat liggeraak is en aan ongegronde hoogmoed ly. Die erkenning van hul absolute
waardeloosheid verbrysel hul siel by dag en verteer hul gebeente by nag. En dis nie
net hul armoede wat hul verbrysel nie, maar hul uiterlike verskyning, die vernedering
wat daarin is. Elke lap aan hul klere wat aan die dag kom, daaronder is 'n verborge
wond; en elke vlek wat gesien word, dis 'n brandplek in hul lewende vlees. Al wie
waarlik medelyde het met hierdie mensekindere en hul verdriet nie wil vergroot nie,
laat hy sy oë nie op hulle rus meer as wat mens dit gewoonlik in die daelikse lewe
doen nie.
So het ek altyd gedoen met die ouman by wie ek toevallig die aand op die trem
gestaan het, en so het ek herdie keer gedoen. Na ek sy groet beantwoord het, het ek
my oë van hom afgewend na die kant van die tremvenster en nie op hom gelet nie.
Op die staanplek het nog twee passasiers geklim, 'n offisier en sy vrou; en die jonker
het reg gaan staan en met grote beleefdheid en besondere hoflikheid plek gemaak
vir die offisier, en ek het heeltemal my gedagtes onttrek van die ouman af.
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Nouliks was enkele oomblikke verby, toe die jonker hom plotseling na die ouman
toewend met 'n beleefde ligte buiging, en terwyl hy met sy fyn gehandskoende hand
'n vriendelike beweging maak, met sagte stem sê: ‘Ag, vergeef my, meneer!’
Uit hierdie oordrewe beleefdheid en ook uit sy onberisplike kleding wat heeltemal
nuut was kon 'n mens somar sien dat die jonker nog 'n nuweling was in die lewe. Net
gister was hy uit die wieg gekom en had sy nuwe kleie aangekry, en hy was nog baie
sorgvuldig in die formaliteite, soos 'n net mondig geworde Joodse seun met die
gebedsrieme op die twede dag dat hy hul aanlê. Hy was amper bly oor die plig van
wellewendheid soos dit op sy pad gekom het deur die aanwesigheid van die offisier
en hy is angstig om die te vervul sonder om 'n fout te maak.
Wat hy gesien het om van die ouman vergewing te vra, weet ek nie. Ek veronderstel
dat hy sonder opset 'n bietjie teen hom aangestoot het met sy hand of sy voet. Maar
die ouman het skynbaar niks gemerk nie, en nie min verbaas oor hierdie plotselinge
wending van die jonker na hom toe, buig hy sy kop en sy oor na hom en vra uiters
eerbiedig en angstig: ‘Wat? Wat sê meneer?’
‘Ek vra baie nederig vergewing van meneer,’ so herhaal die jonker sy versoek met
verdriedubbelde beleefdheid.
‘Wat? Wat?’ vra die ouman in groot verbasing, soos een wat nie verstaan, en nie
tegelyk glo nie, en hy bring sy kop en harige oor werklik amper aan die mond van
die jonker.
Die jonker gee ook hierdie keer sy beleefdheid nie heeltemal op nie, behalwe dat
hy sy stem 'n bietjie verhef bo die fluistergeluid, en hy herhaal vir die derde maal sy
versoek tot die laaste woord, terwyl hy woord vir woord beklemtoon: ‘Baie, baie vra
ek...’.
Nou verstaan die ouman die saak en haastig rig hy sy kop op as een wat agteruit
deins. Die liewe en geëerde jonker vra vir hom om vergewing! En meer nog, hy, die
ouman, noodsaak hom om sy versoek driemaal te herhaal! Die ouman kyk soontoe
en soontoe in groot verwarring. En as hy op hierdie oomblik die blik ontmoet van
die offisier wat na hom kyk, is hy dubbel verward soos een wie se ongeluksuur
geslaan het.
Van tussen sy lippe kom plotseling die geruis: ‘Ph!’ en tegelyk verwring hom sy
liggaam drievoudig. 'n Trek van die skouer, 'n uitsteek van 'n hand, 'n verdraaing van
die mond! Die verwringing herhaal hom soseer dat dit moeilik word om sy betekenis
te vat. Was dit verbystering, of regvêrdiging, of selfveragting, of negasie? Dit was
ook moontlik dat al hierdie bedoelings tesame daarin lê, en elkeen van die vier
ooggetuies, die offisier, die dame, die jonker en ek, was vry om vir sigself daaruit
af te sonder wat hom goeddunk.
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En vreemd was dit: vanaf dieselfde oomblik dat die beleefde jonker om vergewing
gevra het, staan die ouman nie meer rustig op sy plek nie; hy skrik op vir elke
oogopslag. Dit is of almal hom bekyk van die voetsool tot die hoof, en asof hy nou
vir homself en vir die ander ontdek is in al sy waardeloosheid en laagheid sonder
bedekking en sonder toevlug. Al die lappe en vlekke op sy klere en sy skoene, wat
hy dag aan dag met soveel studie en handigheid probeer bedek het, dit was asof hulle
nou algar teen hom saamspan om die skande van sy armoede en sy lewensellende
van so lank hy bestaan het tot nou toe te ontdek.
Al die wonde van sy siel en sy eer, die kleintjies en die grotes, wat verborge was
onder hierdie lappe, dis of hulle in een oomblik hulle monde oopmaak en skreeu met
'n groot en bitter geskreeu: is dit dan so'n wonderlike ding, as 'n jong edelman
vergewing vra van 'n ouman soos hy? Is hy dan waarlik geen enkel uur mense-eer
wêrd nie? Is dan waarlik alle hoop verlore dat ook hy eenmal in sy lewe die gevoel
sal hê van 'n volwaardig mens te wees op wie geen lap gesien word nie?
Die oë van die ouman wat soontoe en soontoe swerwe, laat 'n diepe verdriet
ontspring, en sy hele verskyning is as van een wat klaar en gedaan is. Sy handvlak
bewe elke oomblik na 'n ander plek van sy verslete klere. Dit lyk werklik asof hy
nou in sy vlees self die pyn van elke lap en vlek voel. En hy betas hulle onwilkeurig
soos een wat met bose swere geslaan is in sy melaatsheid. Lap, lap, en diep wonde
daaronder! Vlek, vlek, en die seël van skande met 'n gloeiende brandyster in sy
lewende vlees geskroei!
Hy bedenk hom dat hy nou weer, in hierdie oomblik en in teenwoordigheid van
hierdie mense, hom in sy mensewaarde moet vertoon, en herstel hom. Plotseling
begin hy sy uiterlik te verbeter soveel as dit op hierdie moment en in hierdie plek vir
hom moontlik was. Hy gryp vir die doel na al die planne wat vir hom reeds bekend
was. Haastig rig hy hom reg, vinnig voel hy in sy baard, ywerig sit hy sy hoed reg
op sy kop, dan weer haastig maak hy 'n knoop van sy baadjie vas of 'n halwe knoop.
En so val sy oog op 'n vlek wat glim op sy broek, hy sit die een skoen oor die ander
en bedek tegelyk gou-gou twee gelapte plekke.
Al die baie werkies is gedaan en voltooi in groot haas, amper in een oomblik, en
soos dit vir hom lyk, ook heimlik, sodat die mense om hom niks daarvan bemerk het
nie. En hy is nie rustig en tevrede nie voordat hy rats uit sy baadjiesak 'n sakdoek
gehaal het, nie baie skoon nie, en met groot geraas snuit hy sy neus, sodat hy almal
om hom agteruit laat deins het, onder hulle veral die so beleefde verwende jonker.
Arm kêrel! In een moment het hy gedag reg te maak wat so baie jare krom gemaak
het.
Vertaal deur B. GEMSER.
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Totius se Lewensbeskouing soos Weerspieël in Sy Gedigte.
WERKE VAN TOTIUS wat in die verwysings geraadpleeg is:
By die Monument (1906). 4de druk, 1917.
Verse van Potgieters Trek (1910). Herdruk, 1913.
Wilgerboombogies. (1912). 6de druk, 1929.
Rachel. (1913). 6de uitg., 1928.
Kinderversies (1920).
L.J. Du Plessis: ‘Totius in sy verse’, bevattende van die later ongebundelde
gedigte.

Lewensloop.
TEREG wys Du Plessis daarop dat alles wat Totius is hy aan sy vader te danke het.
Vanaf sy eerste bewussyn het hy geleef in die suiwer atmosfeer van die leer en lewe
van Ds. S.J. du Toit. Van kindsaf was hy bondgenoot in die stryd vir 'n nasionale
selfstandigheid op godsdienstige en op politieke gebied. As jong man het hy reeds
handelend in die nasionale stryd opgetree, as handlanger van sy vader en as redakteur
van die studenteblad van die Burgersdorpse teologiese skool.
Die godsdienstige grondslag van tuis is versterk deur sy eie teologiese studies, eers
in Burgersdorp en later in Holland, waar hy tewens intiem kennis gemaak het met
die poësie van Gezelle, wat nie sonder invloed op sy geestesvorming gewees is nie.
Reeds voor sy Hollandse studiejare het die miskenning van sy vader se politieke
beyweringe sy ideale enigsins besluier. Soos Du Plessis opmerk, was Ds. S.J. altyd
‘'n man van nuwe dinge, - maar die nuwe dinge was vir hom die jong lote, wat uit
die ou stam en wortel uitgespruit het...’. Maar baie van sy tydgenote het dit nie so
ingesien nie, en het sy nuwe dinge dikwels teengestaan. So bevoorbeeld kry hy in
sy eerste Transvaalse dae al moeilikhede omdat hy onpartydig vir Hervormde en
Gereformeerde gemeentes wil preek.
Op politieke gebied het sy tydelike bondgenootskap met Rhodes stribbeling met
andersgesinde nasionaliste veroorsaak, maar die Jameson-inval het sy ideale van 'n
verenigde Suid-Afrika die doodhou gegee.
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Hoewel Totius self op politieke gebied weinig bedrywig was, het hy die
Vryheidsoorlog as kommando-predikant gedeeltelik meegemaak; van die
ondervindinge hier opgedoen is ‘Ragel’ die vrug. Deur sy vader egter het hy sy
belangstelling in die politiek altyd bygehou.
So naby die polsslag van die volksgebeure lewende, is dit begryplik dat die wel
en die wee van die nasie hom na aan die hart gelê het. Boondien staan hierdie intieme
omgang borg vir die spontane opregtheid van die in sy gedigte geuite opvattinge.
Ander omstandighede wat sy lewensbeskouing help vorm het en wat in sy gedigte
weerspieël is, is die invloed in vroegste kinderjare van sy moeder, en later van vrou
en kinders, en die langdurige verblyf in Potchefstroom, eers as predikant, later as
teologiese professor.
Hoewel hy sy ma vroeg verloor het, blyk hy besonder gevoelig vir haar
moederliefde te gewees het. Kontak met sy stiefma en later met sy vrou - altwee
mense van hoë karakter - het vermoedlik sy waardering van die ewigweibliche in sy
mees verhewe betekenis baie versterk. Hiervan is ‘Ragel’ getuie.
Buite sy teologiese belange in Potchefstroom, het sy natuurgevoel in die dromerige
vlakte-wêreld aldaar, met sy stemmige riviertjie en treurende wilgerbome feesgevier.
Lesers wat Potchefstroom ken sal nie twyfel aan die innige betekenis wat b.v. die
‘Lied van die Wilg’ en ‘Ter Nagedagtenis van...’ vir Totius het nie.

Skatting van die opregtheid van die gedigte.
‘... Vir die kunstenaar is die lewe vol diepe betekenis... vir hom is die lewe 'n
eindelose, onuitputbare drama en komedie van bewuswording’.1) Verrassend tref
hierdie diepe lewensbetekenis en die eindelose gewaarwording ons by Totius. Dis
geen los versameling van skielike ingewinge nie. Die epiese opset van die verskillende
bundels, die oralsheersende simboliek, wat in elke natuurverskynsel 'n
aanknopingspunt met die menselewe weervind, die filosofiese bespieëlinge wat elke
lewensvoorval by hom uitlok, van die lotgevalle van Ragel tot die lewensblyheid
van sy ‘oudjie’, dit alles is welsprekende getuie van die volheid van Totius se
geesteswêreld.
Laat ons 'n rukkie vertoef by elkeen van hierdie verskynsels.

Epiese opset.
Die oprig van die vroue-monument - die herdenking aan 'n ongeewenaarde epos van
menselewe en menseleed - woel sy Afrikanerhart om,

1) Schoonees en van Br.: Inleiding tot Letterkunde. Bl. 36.
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totdat dit self die epos weer herleef, die honger en die angs van die kind, die
godsvertroue van die vrou, die tragedie van die beroofde man. Sy hart kreun onder
hul lye, en die kreun is ‘By die Monument’.
In die ‘Verse van Potgieter's Trek’ is dit die ideale waarvoor gestry word, die swaarkry
wat gely word, en die oorwinninge wat behaal word, wat sy bewussyn vir die oomblik
in beslag neem. Ook hier is 'n los epiese ontwikkeling, van die opgang van die ‘lig
bestendig’ in die ‘Donkere Afrika’, deur die swoeg en swaar-swaarkry, tot die
vooruitsig van 'n veelbelowende toekoms.
In die volgende bundel, ‘Wilgerboombogies’, heers veral die simboliese element, en
die epiese karakter staan meer op die agtergrond. Tog was by die skryf van hierdie
reeks, die geesvervullende gedagtesfeer nie afwesig nie. Tussen Augustus, 1910, en
Mei, 1911, verloor Totius sy vader, broer en suster (Du Pl., bl. 33), en in die
meerderheid van die hier gebundelde gedigte herken ons ongewyfeld die stem van
die treurende agtergelatene. Hier praat hy regstreeks met die oorledene (‘Sy Laaste
Wens’, ‘By die Hooploos Kranke’, ‘Ter Nagedagtenis van...’); daar kry ons 'n treurlied
of 'n filosofiese bespieëling van meer algemene strekking (‘Lied van die Wilg’,
‘Afskeid van die Oue Jaar’, ‘Die Oue Wilg’, ens.).
By ons soek na toeligtingstof by Totius se epiek, tref ons 'n merkwaardige vonds in
‘Ragel’. As kunswerk staan dit in sy geheel benede ‘By die Monument’ en
‘Wilgerboombogies’. Die bouplan is plek-plek swak, ritme en rym is dikwels òf
gesog òf wankelend, en beeld en segging soms min of meer banaal. Desnieteenstaande
is aan die innigheid van die bedoeling nie te twyfel nie. Herroep 'n oomblikkie die
in Bybelleer gedrenkte karakter van Totius se lewe en wese; gedink dan die ontroering
wat in so'n siel die teer tragedie van Jakob en Ragel teweeg moet bring; peins nou
verder, en U sal besef wat dit vir hom beteken, dat die treurmare van Ragel, die
stammoeder van 'n magtige ras, en die treurmare van die Afrikaanse vrou en moeder,
stammoeder, maar tewens die ideaal wat 'n ontluikende nasie immer voor oë staan
en besiel, in eenselfde vorm gegiet is. Diep is die digter bekoor deur die verhewe
wese van die Afrikaanse Ragel. Pynlik amper worstel hy om in haar gees in te dring
en dit te waardeer.
Vier witgekalkte mure ontmoet 22
mekaar in simp'le koepelring,
Waarteën bots die sonnegloed
of hy geweldig in wil dring.
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So wil ek ook na binne dring
en grafgeheim geheel deur vors;
Langs weg van sterk herinnering
inbeur in stroewe aardekors.
Maar te vergeefs. Soos sonneskyn
so kets my denking buite af.
Maar nes sonnewarmte daal tog my1)
aanvoeling dieper in die graf.
(Ragel, bl. 69.)

Daarom moes hy ‘Ragel’ skryf, en daarom is dit spontane uiting van 'n digtersiel.
‘Trekkerswee’ is vir ons doel minder goeie stof. Ons ken du Toit reeds goed genoeg
om te verstaan dat die verslegting van die Afrikanervolk op die Rand hom baie
aangedoen het. Wat onderwerp betref ontbreek dit dus nie aan spontane ingewing
nie. Maar in teenstelling met ‘Ragel’ kry ons hier indruk dat die opset verstandswerk
is. Op die ou end is sy aanleg tog by uitstek lieries; hier wil hy sy gedagtegoud 'n
slag in 'n ander vorm giet, en in plaas van lieriese ontboeseminge sal hy die tragedie
uitbeeld. Maar Totius is nie dramatikus nie, en die resultaat is 'n padlangse verhaling,
ryklik besproei met niks-beduidende stoplappe. Tussendeur is daar darem stukke
wat hulle plek in die Afrikaanse klassiek inneem, party in regstreekse verband met
die verhaal, ander van meer algemene strekking. B.v. die lentelied (bl. 22) en sy
toepassing op die liefdeslente van Dina en Willem; die tent-simbool op bl. 29; party
van die verse van die slotgedig, e.a.
Na ‘Trekkerswee’ het daar van Totius nie weer 'n epiese opgeboude bundel verskyn
nie. Tog bly die lewe vir hom steeds 'n eindelose, onuitputbare drama van
bewuswording. ‘Kinderversies’ van 1920 is nie agtereenvolgens geskryf nie, en besit
dus g'n epiese waarde nie. Tog getuig die skilder van so'n aantal kindertoneeltjies
van ware belangstelling in die kleinspan, en dus van opregtheid van gevoel.
In 1920 gee die verlies van twee van sy kinders aanleiding tot 'n reeks
‘hartverdrietjies’, blommetjies, wilgertakkies, voortgespruit uit die alles drenkende
sielewee, wat aan die reeks - alsnog ongebundel - 'n soort epiese samehang gee. Party
hiervan is deur Du Plessis opgeneem.
Teleurgestel in sy volksideale, gekrenk deur eie leed, stuur hy daarna meer aan
op metafiesiese bespieëlinge, betreffend vernaamlik die lewe hiernamaals, die doel
van die aardse lewe, en 'n toenemende berusting in die be-

1) Kursivering orals van my. - E.H.
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skikking van die Heer. Hierdie laaste neiging vind veral uiting in sy later verdieping
in psalmverwerkings en in die digterlike gehalte daarvan.

Allesoorheersende godsdienstige gees.
Die verwantheid tussen Totius en Gezelle is gemeengoed in ons literatuur. Dit is hier
nie die plek om na te gaan in hoeverre hierdie gemene eienskappe by Totius in die
koesterende son van Gezelle opgebloei het nie. Vir ons is dit voldoende om aan te
neem dat dit in hoofsaak eie-goed is; dit is slegs verdiep deur kontak met 'n
geesverwant, soos ons almal tot op seker hoogte gevorm word deur die omgewing
waarin die toeval - of die noodlot - ons aflaai. Waar daar dus ooreenkomste tussen
Gezelle en Totius te bespeur is, wys dit nie onvoorwaardelik op navolging, en vandaar
op gebrek aan oorspronklikheid nie. Meesal sê dit niks anders nie, as dat twee
soortgelyke nature, in soortgelyke omstandighede geplaas natuurlikerwyse 'n verwante
lewensbeskouing verwerf het.
Twee trekke hou in hierdie lewensbeskouing die voortou - die allesomwasemende
godsvertroue, en wat ons kortliks sal tiepeer as die simboliese blik. Eersgenoemde
is by Gezelle enigsins anders van aard as by sy geesverwant. Vir hom is elke
blommetjie, elke voël, 'n kunswerk van die Heer; by Totius is dit meer die menslike
lye wat die openbaring is van 'n allesbestierende goddelike wil, wat eenheid en
betekenis aan die lewe gee. Is dit die gruwele ondervind in die stryd met die barbare,
is dit die lye van die vrouens in die kampe, die verslegting van sy volk in die goudstad,
of sy smart oor die verlies van sy kinders, dit loop meer al dan nie uit op berusting
in die Heer. Hy mag in vlae van bitterheid verval, maar wie is ook nie so nou en
dantjies aan buie van inkonsekwensie onderhewig nie? Daartussen en daarbo skitter
die strale van sy godsdiens uit as die ware lig van Totius se lewe, 'n lig wat hom in
later jare, as meer wêreldse belange weggeval het, nog steeds sy lewensinsigte beskyn.

Simboliese lewensopvatting.
Suiwer natuurskildering kom by Totius feitlik nie voor nie. So intiem voel hy die
harmonie tussen mens en natuur, dat elke natuurelement vir hom 'n mensgedaante
aanneem. Vgl. b.v. ‘Die Ondergaande Son Lê Aan’, ‘Die Storm’, ‘Die Pelgrim’, ‘Die
Sterretjie’ en talrike anderes. Elders weer, as hy 'n natuurverskynsel aanskou, tas sy
gees in die volheid van sy bewussyn onmiddellik na 'n verwante toestand of
verhouding in die mensewêreld. Andersom ook veraanskoulik hy die vol betekenis
van menslike gebeure deur vergelyking met 'n eenvoudige toneeltjie uit die buitelewe.
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Nogmaals dring ons daarop aan: waar so'n geestesgesteldheid so herhaaldelik
voorkom, is dit meer as duidelik dat hierdie kosmos-omhelsende blik by Totius tuis
behoor, en nie sommer tegniese finesse is nie.

Filosofiese geaardheid.
Kenmerkend van Totius is ten soltte die groot aantal filosofies-bespieëlende gedigte
en toepassinge. Gedeeltelik sluit dit aan by die beskouende verbandtrekking tussen
die mens en die natuur; hier dink ons egter meer bepaald aan: a) die suiwer
bespieëlende gedigte; en b) die bespieëlinge wat hy dikwels aan sy gedigte vasknoop.
Veral in later jare, as hy deur teleurstelling in aardse verwagtinge meer en meer in
homself keer, gee die natuurfilosofie pad vir meer abstrakte oorpeinsinge. So kry
ons ‘As ek oor bleekverlate sand...’, ‘Daar is g'n dood’, en ‘In die Nag’, waarin sy
gedagtes na die hiernamaals reis. In ‘Ek graaf met my Gedagtes’ skets hy die
filosofiese woelinge van sy gedagtes, en kom per slot van rekening weer neer op
godsdienstige berusting. Hierdie berusting gaan oor in ekstase as hy ons gewaande
smart op aarde teenoor die oneindig groter lydensgeskiedenis van Jesus stel.
In die twede kategorie is die Ragel-sieklus natuurlik die uitsoek-voorbeeld. Elke
voorval in die geskiedenis van Boervrou Ragel gee aanleiding tot 'n beskouing van
algemene strekking. Die trek van die karavaan lei tot 'n liriek oor die lewensweg; na
die dood van Ragel word ‘Herinneringe’ besing; as Jakob na Ragel vry kry ons: ‘Hoe
die Liefde kom’ en later ‘Liefde’.
Naas 'n aantal afsonderlike verskynsels is dit veral kinders en hulle gedoentetjies
wat die filosoof aan praat maak. Vgl. hieronder oor maatskaplike betrekkinge.

Historiese samehang.
As laaste bewys in ons spontaanheidspleidooi maak ons opmerksaam op die historiese
samehang in die gedigte. Reeds in sy vroegste werke kom veel van die mees
kenmerkende trekke voor. Vanaf ‘Skinnertaal’ uit die studenteblad ‘Fac et Spera’,
1908, en ‘Die Storm’ uit dieselfde blad, deur ‘Die Pelgrim’ uit ‘Wilgerboombogies’
tot by ‘Stof’ en ‘Die Sterretjie’ uit ‘Ragel’ kry ons die inkleding van die natuur in
mensgedaante.
Die simboliese siening van die natuur verskyn al in ‘Te Snel’ van 1905, en
‘Waarom Beef die Biesie So?’. In die ‘Verse van Potgieter's Trek’ kom dit voor in
‘Weg van die See’ en ‘Potgieter’, en dit is veral sterk in ‘Wilgeboombogies’ en
‘Ragel’, waar die simbool die hele opset beheers.
Die religieuse waas is in ‘By die Monument’ al merkbaar, is nooit lang afwesig
nie, en neem in die jongste stukke sterk toe.
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Die eerste filosofiese gedig van belang verskyn in sy twede bundel, m.n.
‘Trekkerslied’. Daarna word die genre gereëld verteenwoordig. In
‘Wilgerboombogies’ kry ons ‘Afskeid van die oue Jaar’, ‘Repos Ailleurs’, en ‘Alle
Vlees is Gras’. Die tussensange uit ‘Ragel’ sluit amper almal by hierdie reeks aan,
en uit die goudstad-epos kry ons ‘O heilige Nagte van voorheen’. Soos reeds
opgemerk, is die meerderheid van die later ongebundeldes van filosofies-bespieëlende
aard.
Ten slotte is dit opmerklik dat etlike gedigte verskillende male omgewerk is - 'n
verder bewys dat die onderwerp of inkleding in die wese van die skepper ingewortel
is, en nie sommer 'n momentele ingewing is nie. Tot hierdie groep behoort o.a.: ‘Die
Howenier het Weggegaan’, omwerking van ‘Hyde-rosi’ van omstreeks 1896; ‘Die
Balling’ wat oorspronklik verskyn het as ‘Klacht van eene Melaatsche op
Robbeneiland’ en in 1906 as ‘Robbeneiland’; ‘Verheug - Bedroef’, wat voortgespruit
het uit ‘Optimisme en Pessimisme’ van die Potchefstroomse studenteblad van 1908;
en ‘As die Dag Gaan Sterwe’, wat in ‘Wilgerboombogies’ ryp tot simbool van die
sterwende mens, en nog 'n klompie anderes.

Afsonderike brandpunte van sy lewensbeskouing.
Politieke insigte.
'n Verkenningstog deur Totius se gesamelike politieke digtinge gee 'n algemene
indruk van kwynende hartseer, onderdruk deur 'n innig Christelike gees van ‘oordeel
niet opdat gij niet geoordeeld worde’... ‘Het woord Engelsman of Boer komt in de
bundel ‘By die Monument’ niet voor. ‘Vuurwerk-emoties worden niet opgewekt’.
Aldus Besselaar in sy werk ‘Zuid-Afrika in de Letterkunde’, en dit is raak opgemerk
van die eerste bundel. Met verloop van tyd laat die digter hom skerper uit - maar
daaroor later.
‘By die Monument’ soos ons gesien het, is 'n hartkreet oor die volksleed soos dit
voorkom in die lye van die kind, vrou en man. Daar is geen verwyt aan die vyand
nie... Maar die grootste edelmoedigheid kan tog nie geheelenal die snik van sy hart
stil maak nie.
‘Die Lied van die Ossewa’ gee 'n inleiding tot die tragedie van die kampgeskiedenis.
Die getroue ou wa is in vreugde en smart die metgesel en handlanger van die Boer
gewees.
‘Maar nou val weer my lot in 'n dag van veel kwaad, 5
Want ek rol, ek en honderde waens met my,
na die plek waar die vrouens en kinders gaan ly.
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Daarna herleef die gevoelsmens die kamptyd van die kind. Aangrypend beeld hy die
stygende angs uit as die ontsagwekkende troepe op hul aanbeur. (‘Daar kom Hul’.)
Skrynend is die onderdrukte vertwyfeling as die kindjie maar aanhou smeek om ‘'n
klein stukkie brood’:
Haar kindjie slaap in by die soete gedagte:
as ek weer ontwaak help die Heer uit die nood.
Die moeder ontvang met vermagerde hande
haar deeltjie oplaas - maar die kindjie was dood.
(In ‘Die Kamp’.)

Dieselfde stygende spanning uitlopend op droewige klimaks kry ons weer in die
laaste twee - ‘Viermaal gesien’, en ‘Kindergraffies’.
Treffend word die natuursimbool aangewend as hy tot die vrou oorgaan. Weliswaar
is ‘Die Howenier’ na die uiterlik oorgeneem uit die Duits; die toepassing is
oorspronklike vinding, en verrassend gelukkig gesien. Watter diepte van betekenis
lê daar nie opgesluit in die laaste vers nie:
Lang staar hy op sy blommekind,
die skoonste van sy gaarde;
maar ag, g'n tuinmanskuns kan heel
die eenmaal afgebroke steel;
g'n traneplas
die modder was
en gee haar weer haar waarde.

‘Vergewe en Vergeet’, eers in 1917 gedig, bewys dat sy saamgevoel vir die vrou
hom altoos bygebly het.
En kyk dan hoe die geskiedenis van die man hom aandoen, as hy met behoud van
sy lewe, maar met verlies van al die wêreldse goed wat hom dierbaar is, anderkant
die oorlog uitkom. Die windjie fluister vir die balling die treurstem van sy dogtertjie.
‘.... Vader, ver van ons vervreem,
die dood het sussie weggeneem;
En verder, Vader, hoor my nood:
my lief klein broertjie is ook dood.
‘Ag, maak 'n end, maak gou 'n end
Aan al my weedom en ellend.’
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bid die balling in wanhoop.
Die skeemring daal telkens neer;
maar hy staan op die strand nie meer.

Let hier ook op die deurleefde diksie en fyn stemmingseffekte.
En dan het ons ‘Hulle kom nie weer...’ Skrynend huil die hartseer hier in die
teenstelling tussen die buitewêreld wat die tekens van die ramp al spoedig uitwis, en
die aanhoudende knaende besef: ‘Maar net my vrou en kind bly weg, en hulle kom
nie weer.’
Tog beur tussen die weemoed die verkwikkende gees van kanniedood, van vertroue
in die integriteit van sy volk, hom op. Die broeines wat die voëlmoedertjie so liefderyk
vir haar kroos voorberei het, is deur die onverskillige boer deurmekaar gekrap, maar:
‘..... die wêreld word weer stil.
En dit groei weer
en dit broei weer
vir 'n ander huisgesin
in 'n ander miktak in. (‘Mag en Reg’.)
E. HARTMANN.

(Word vervolg.)
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In Die Gramadoelas.
deur Jochem van Bruggen.
J.L.v. Schaik, Pretoria, 7/6 posvry.
ONS het geen ander skrywer wat die mentaliteit van die plattelandse boer so innig
begryp en met soveel liefde uitbeeld nie as Jochem van Bruggen. Org Basson en sy
maats is maar 'n klompie doodgewone boertjies wat op die rand van die bosveld
woon. Hulle gesels oor alledaagse sake, gee mekaar raad in tyd van siekte en skinder
oor hul bure. As die skrywer hierdie dingetjies nie tot 'n kunstige en harmoniese
vertelling saamgevoeg het nie, as hy nie deur die dialoog ons meteens die diepste
natuur van hierdie boere blootgelê het nie, sou ons noueliks ag op hul geslaan het.
Die verafgeleë uithoek waarin hulle woon is so arm aan gebeurtenisse, dat ons die
talent van die skrywer moet bewonder, wat dit regkry om met sulke skrale gegewens
voortdurend ons belangstelling te span.
Na 'n aangename reëntjie, wat almal in 'n opgewekte stemming bring, stap die boere
na 'n Jood se winkel om die weeklikse pos te haal en om hoendereiers om te ruil vir
winkelgoedjies. Org Basson trap vanmôre skaars die grond raak, want eindelik is
deur sy verkiesing tot ouderling, 'n lewensideaal bereik. Hy het nou ook ‘'n amp’ en
‘'n mens kry op Sukkelaar nie somarso 'n amp nie!’ Buitendien het hy met die
verkryging van hierdie status getriomfeer oor sy meer gegoede swaer, Homan, die
vrederegter. Langs die pad vind hy geleentheid om heelwat wysheid oor kerksake
kwyt te raak aan Ackerman: ‘'n Kerk is soos 'n baster regering’ of soos ‘'n
koöperasiestoor - daar is gedurig 'n lot lopende uitgawes’. Hy moet egter versigtig
praat, want hy het nog geen offisiële berig van sy verkiesing nie.
Homan is teleurgestel want hy het gereken dat ‘'n ouderlingskap die amp van
vrederegter waardiger (sou) maak’. Hy vind egter 'n oulike plan om sy gekweste
ydelheid te paai. Sy karretjie en donkies gaan hy vanmôre aan die nuwe ouderling
verkwansel om dan die hele buurt dronk te slaan met die aankoop van Meester se
Ford! Maar net soos Org swyg oor sy verhoogde status, net so stil bly Homan ook
oor hierdie plan. Tog is daar 'n heftige stryd aan die gang tussen die twee
waardigheidsbekleders van die Sukkelaarwyk, en ons bewonder die vernuftige taktiek
waarmee hulle mekaar probeer koudlei.
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Basson stap huis-toe met die groot koevert wat ‘vas teen sy hartklap brand’. Langs
die pad kry hy geleentheid om uit te wei oor die voortreflikheid van 'n predikant, en
hy is wonderlik tevrede oor sy eie verhewe gedagtes. Week van aandoening word
hy as eindelik die brief sy innige begeerte verwesenlik: ‘Hy, oudste, raadsman, regter,
wagter op die mure van sy kerk, 'n voorganger van sy kerkgenote in die diens, 'n
leier op die goeie pad van hulle geesteslewe; maar tewens vermaner en bestraffer
van hulle wat verkeerd loop. Die laaste een van Sukkelaar se wyk sal eerbied vir
hom hê....’
Die verantwoordelikheid van sy nuwe amp begin meteens swaar te weeg sodra hy
sy woning binnetree. Alle gedagtes aan die behaalde triomf moet nou wyk vir die
besef van die verhewe pligte wat op hom rus. Geen wonder dus dat sy vrou se houding
hom kriewelrig maak nie. Sy en die kinders het mos geen begrip van sy heilige
roeping nie. Maar sy vrou se praktiese beswaar, die feit namelik dat sy kisklere totaal
verbleik is, spoor hom aan tot onmiddellike aksie. Hy kan nooit toelaat dat Andries
Homan spot oor sy armoedige klere nie, en 'n manel kan 'n mens mos nie met
hoendereiers ruil nie! Meester moet dus maar 'n diplomatiese brief opstel en sy
weiering van die amp in die beste voue lê.
Die onderhoud met Meester en die omkeer in Org se gemoed op die tuiswaartse
wandeling is met dramatiese spanning geteken. Org het sy kastige redes vir die
weiering so mooi uitgedink, maar die eintlike rede kan hy tog nie verswyg nie.
Meester se bestraffing bring hom tot nadenke, maar dit is veral die gedagte dat Homan
in sy plek sal gekies word wat die deurslag gee. Natuurlik vind hy egter 'n hele reeks
godsdienstige oorwegings om sy aanname van die ouderlingskap te regverdig.
Wanneer Org Basson as ouderling bevestig is vervul hy sy pligte so getrou dat sy
boerdery 'n bysaak word. Die sieleheil van die Sukkelaarwyk druk swaar op sy
gewete. Hy vind dit selfs noodsaaklik om ernstig met Andries Homan te gaan praat
oor ‘die nuwe gees wat so stadig en gewis die gebuurte kom verpes’. En hy beklaag
Andries wat nou maar te voel moet stap!
Kostelik van tekening is Org se besoek by die apostoliese De Wet's, wat hom skoon
oorrompel met hul hallelujas en tekste. Hier maak sy ouderlingswaardigheid glad
geen indruk nie en na die koffie vlug hy maar.
By Tannie se sterfbed verkeer hy in 'n meer simpatieke omgewing. Hierdie besoek
is 'n allergewigtigste gebeurtenis in sy lewe, want vir die eerste keer gaan hy en sy
vrou saam offisieel 'n kranke besoek en dit nogal per rytuig. Org gesels op salwende
toon met sy vrou oor ‘ondeurgrondbare en onpeilbare’ sake en hy koester hom in die
eerbiedige bewondering van sy ega,
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wat oortuig is dat Andries Homan nooit vir hom sou kon kers vasgehou het nie. Met
seldsame suiwerheid het Van Bruggen die godsdienstige ‘diepsinnighede’ van die
ouderling weergegee. Daar is geen sweem van spot in die uitbeelding nie. Maar
telkens voel ons 'n huiwering om die mondhoeke as die ouderling so humoristies-naïef
redeneer. 'n Enkele staaltjie: ‘Ek sê alles word so bestier van Hoërhand, en of nig
Walla die afkooksel van dagga of versterkdruppels op 'n kelkie wyn vir ou Tannie
ingee - as die gesette tyd daar is, moet 'n mens hensop.’
By die sterfbed kry Basson geleentheid om sy waardigheid as ouderling te laat gevoel
en hy steek eers pyp op as alles verby is. Maar wanneer hy aanstaltes maak om te
vertrek moet hy ontdek dat die donkies met die kar weggestap het. Hy volg die spore
van die eerste bult na die twede, maar gewaar hulle nie. Met sy gedagtes in hoër sfere
het hy die soektog begin, want die sterfgeval het hom diep geroer. Maar allengs maak
die vrugtelose soekery hom tog kriewelrig en per slot van sake blameer hy... Andries
Homan, wat hom 'n gat in die kop gepraat het oor die donkies. Eindelik sien hy
Meester se Ford oor die bult kom.
Maar nou kry sy hoogmoed 'n nekslag, want aan die stuurwiel sit .... Andries Homan
‘met 'n glimlag oor sy kakebeen’!
Dat sy aartsvyand, of ten minste sy vernaamste mededinger, wat hy nog onlangs
bekla het omdat hy geen ryding het nie, vir hom, die ouderling, hier in die stowwerige
pad te voet moet kry - so 'n vernedering is darem te erg!
‘Die ouderling sit langs die vrederegter agter die windskerm, terwyl die motor
vorentoe snor. Org Basson kan gladnie met sy swaer Andries Homan gesels nie. Dis
of sy tong verstyf, sy gedagtes absent en hyself gebreek is.....’!
En hiermee eindig een van die beste verhale wat Van Bruggen ons nog gegee het.
Die naywer en afguns van twee plattelandse waardigheidsbekleders is met die hand
van 'n meester geteken. En die staaltjies van die eenvoudige ouderling se ‘studiekursus
in die godgeleerdheid’ is so treffend dat Org Basson meteens op onvergetelike wyse
gekenmerk staan as tiepe van die onontwikkelde plattelandse kerkraadslid. Ons het
geen ander skrywer wat hierdie soort boere so kan laat leef en so kan laat praat nie.
Van Bruggen het hulle lief, en deur sy warm-menslike meegevoel kan hy hulle
aanstelleryties en gewigtig-doenery met die vergoelikende glimlag van sy humor
betrag.
Die orige ses verhale van hierdie bundel bevat ook verrassende skoonhede, maar
staan seker nie op dieselfde plan as Org Basson nie. In Vrouestemreg word ons weer
getref deur die gemak waarmee die skrywer die
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plattelandse redeneerkuns kan weergee. Twee susters voer 'n heftige debat oor die
vrouestemreg en ofskoon die snelheid waarmee hulle van standpunt verander miskien
al te onwaarskynlik lyk, sal die leser tog geniet van die komiese effek daardeur bereik.
Ou Loek is 'n tiepe van die getroue Boesmanbediende, wat saam met die plaas oud
geword het. Goed geskilder is die angs van die ou skepsel wat in sy eensame kamertjie
aangestaar word deur die ‘uitgepeulde oë’ van 'n verongelukte maat wie se lyk hy
berowe het.
Met hierdie bundel het die skrywer van Ampie getoon dat hy die hoë peil reeds bereik
skitterend kan handhaaf. Mag die boek baie dankbare lesers vind!
P.C. SCHOONEES.

Kunsnuus.
Tentoonstelling van werke deur Kottler:
Oktober 1931 te Pretoria.
Tentoonstelling van werke deur Maggie Laubser:
November 1931 te Pretoria.
(Vir verdere inligting, skryf bus 1266, Pretoria.)
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Booia.
deur Jochem van Bruggen. Uitgewers: Firma J.H. de Bussy.
7/6 posvry.
DIS 'n verblydende teken dat ons beste prosaskrywer, Jochem van Bruggen, in die
laaste tyd so vrugbaar is. Hy weet blykbaar dat hy ter wille van sy nasie sy talente
nie in 'n sweetdoek mag wegbêre nie. Enige maande gelede het hy in die trant van
Op Veld en Rante 'n verdienstelike bundel sketse uitgegee, nl. In die Gramadoelas
en nou het weer Booia die lig gesien. Wel-is-waar skuil daar ook gevaar in te groot
vrugbaarheid, maar ek glo nie vir Jochem van Bruggen nie, want 'n kunstenaar soos
hy sal nie 'n uitgewer stormloop net omdat hy 'n nuwe boek met sy naam daarop wil
laat verskyn nie. Selfkritiek word terdeë toegepas op alles wat hy skryf. Nog meer
verrassend is hierdie vrugbaarheid as 'n mens weet dat dit maar as peuselwerkies
beskou moet word, want Ampie is nog nie voltooi nie en dit is sy magnum opus.
Gelukkig dat Van Bruggen in hierdie jongste boeke nog in die volle bloei van sy
kunstenaarskap is. Sy krag lê in die uitbeelding van die armblanke en hier het hy
inderdaad lewende wesens geskep. Ek herinner aan Ampie, die Sitmans en Org
Basson, maar verskeie minder figure duik oral in sy werk op. In Booia het hy hom
op 'n ander terrein begewe, dié van die Naturel, en ook hier het hy uitstekend geslaag.
Hy het outas geskep wat in ons letterkunde gaan leef.
Danig vreemd is dit nie dat die Kaffer ook in ons letterkunde sy plek begin opeis
nie, maar 'n mens het dit in die Noorde anders verwag as wat dit nou gebeur. In ons
geskiedkundige prosa het hy hom teen wil en dank ingedring. Uit hoofde van die
bloedige botsings met die Boere moes sy verlede bestudeer word. Maar omdat daar
soms wrywing is, het 'n mens nie verwag dat een van ons vooraanstaande kunstenaars
hom as bron van inspirasie vir 'n kunswerk sou kies nie. Die negrofiel kon dit wel
doen, al sou hy dit moeilik vind om die Kaffer so uit te beeld dat dit nie hier en daar
aanstoot gee nie. Afgesien van die simpatieke outa en aia (dink aan Freek en sy perd
Bles van Leon Maré, Ou Gawie van Jan Celliers en verskeie van ons toneelstukkies)
sal die Afrikaanssprekende nie deur 'n gewone naturelle-onderwerp aangetrek word
nie. Van Bruggen het in Booia ‘beskaafde’ Kristelike kafferfamilies gekies. Oor die
algemeen is hulle nou verwant aan
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die blanke tiepes wat hy geskep het. Daar is dus geen verskil in wese tussen hierdie
boek en die ander werke van dieselfde skrywer nie. Dit sal uit onderstaande verder
blyk.
Ek moet eerlik sê dat die eerste aankondiging van hierdie werk my nie baie laat
verwag het nie, al was ek bekend met die fyn sielkundige skets Ou Loek wat ook In
die Gramadoelas opgeneem is.
Die oorspronklike aankondiging verskyn in die boek as inleiding. Ook hier stoot
dit af; ongelukkig nog meer as 'n mens die boek gelees het. Dis effens hoogdrawend,
taamlik misleidend en ek kan nie dink dat dit deur die skrywer self is nie. Dit laat
aan die Engelse ‘blurb’ dink. Dit begin só: ‘Dis die verhaal van 'n klein kaffertjie,
wat 'n dupe word van die bandeloosheid, wat kort-kort uitbreek onder die
naturelle-gemeenskappe, wat dikwels met die blanke-beskawingscentra in aanraking
kom en waarvan hy deel uitmaak...’
Vir my is Booia werklik nie die hoofkarakter in die boek nie, al kry ons in alses
die hoofstukke miskien iets van hom. Van 'n verhaal kan daar ook geen sprake wees
nie. Nes in verskeie ander werke van hierdie skrywer tref ons 'n reeks sketse aan.
Hulle verteenwoordig saamgeneem 'n stuk naturelle-lewe en dié word taamlik volledig
gegee, al moes die meeste lig uit die aard van die saak op seker gebeurtenisse val.
Die naturelle-lewe vorm daarom die eenheid en die klein Booia is maar net die dun
skakeltjie wat alles verenig. As 'n mens dit só beskou dan is Booia darem 'n roman
en die boek eindig baie natuurlik waar Booia, Salina, sy moeder en sy vader, Ou-Rooi,
'n ou lewensfase afsluit.
In die begin van die boek verneem ons dat die kafferfamielie van Putfontein na
hulle ou woonplek, Kromloop, wil trek. Hier moet Booia 'n jaar lank vir sy baas
werk, maar in die tyd beleef hy allerhande ervarings by die naturelle-skool en saam
met sy groot vriend, Sagrys, 'n vroeër toggenoot van sy vader. ‘Teameetings’ word
gehou en die word uitstekend beskryf. Ou-Rooi word later tot diaken benoem, maar
die dag toe hy voorgestel moet word, is hy so dronk dat hy die plegtigheid nie kan
bywoon nie. Die huwelik tussen sy dogter en Ou-Basket wat die dag ingeseën sou
word, vind ook nie plaas nie. Die aand is daar weer 'n ‘teameeting’, want alles is by
voorbaat gereël. In die oploop wat later ontstaan, word die ontroue Basket deur die
teleurgestelde meid dood gegooi. Sagrys word gevang en Booia wat op die punt
gestaan het om die skool by te woon, moet nou saam met sy ouers na Putfontein
terugtrek, want die skande van die verlore diakenskap sal hulle hier nie oorleef nie.
Hier vind dus dinge plaas wat Jochem van Bruggen, die kopieerder van die
daaglikse lewe, in sy volle krag kon vertoon. Dis onnodig om te sê dat hy van die
geleentheid die volste gebruik gemaak het. Hier het egter een
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groot gevaar gewees en ek dink stellig dat die skrywer dit ook as sodanig beskou
het. Dis naamlik die taal van sy mense. Hoe moes hy hulle laat praat? Hulle is
bekeerde Kaffers, sogenaamde ‘makôlas’ wat baie oorlams is. Hulle diens word
blykbaar in die Kaffertaal gehou. Die boek is egter in Afrikaans en daarom moet hy
hulle 'n soort van Kaffer-Afrikaans laat gebruik. Maar dis juis die moeilikheid: te
plat kan dit nie wees nie, te hoogdrawend ook nie. Af en toe kon hy die taal taamlik
noukeurig weergee. Sulke plekke moes hy uitbuit, want in die dialoog bereik Van
Bruggen sy hoogste vlugte en kom die dramatiese die mooiste uit. Daar was dus
gevaar dat die werk tweeslagtig sou wees en hieraan het die skrywer nie heeltemal
ontkom nie. Die ‘volk’ praat van ‘meester’, ‘leeraart’, moroetie’ en ‘reverend’. Die
eerste twee woorde pas hier nie heeltemal nie. Dis meer vanpas in kleurling-taal.
Te hinderlik vind ek die taal soos dit nou is gelukkig nie. Vir die skrywer was dit
seker baie lastig. Dit merk 'n mens in die dialoog en wanneer mymeringe (nie juis
letterlik nie) gegee word. Hier is dit kort en kragtig, maar dikwels bietjie ‘hoog’. Die
volgende paar sinne kan as voorbeeld dien van die gewone spreektaal: ‘Die nooi sal
somar vir jou vat, want al die jong meide loop mos by die dorp.’ ‘Môre die reën hy
sal val.’
Die volgende is 'n deel van Jan Ballantoe, die leraar-onderwyser, se mymeringe
en laat sommer sien hoe hy historiese sake vir sy eie doel verdraai:
‘Die groot kafferkaptein Dingaan het die boere verniel; hulle het somar aanmekaar
dood gebly lê by die rivier; maar die boere het hulle land gevat, hierdie land ook, die
boere het vir hom gevat. Eendag sal hulle weer die land terug kry, maar hulle moet
net leer soos die witmense. Nou is hulle swart en die boere is wit, maar die siele,
want almal is net eners, hy loop by die hemel of hy loop by die hel, somar gelyk,
almal saam.’
'n Mens twyfel ook of die skrywer hom heeltemal in die kaffer-siel ingeleef het.
Op party plekke het hy dit meesterlik reggekry, veral waar hy hulle redenerings
letterlik gee (tiepies is hier die omslagtigheid en beeldrykheid); op verskeie plekke
weer voel die leser dat dit meer 'n toeskouer is wat die woord voer - dis nie genoeg
beleef nie. Gelukkig is die skrywer sober, sodat 'n mens nie lang uitweidings kry
waarteen beswaar gemaak kan word nie. Raak is egter iets soos die volgende:
‘.... Ons wil weer die huis hê. Jy het mos laat weet ou-swaar dat die huis leeg is,
nie waar nie?’
‘Hy is leeg, ja, maar ook nie leeg nie.’
‘Ah, ek sien! Maar hy is darem leeg, en nou, wie bly binnekant?’
Hieruit blyk dat die skrywer die Kaffer ken. Hy het sy kunstenaarsintuie oop gehou
en alles grondig waargeneem. Die ‘teameetings’ word so goed beskryf dat die
vermoede mens bekruip dat Van Bruggen op 'n veilige
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afstand die Kaffers afgeloer en afgeluister het. Op sulke plekke het ons die kunstenaar
in sy volle krag en lewer hy bladsye wat gelyk staan met sy beste werk. In realisme
lê sy krag en hy het die slag om met 'n paar woorde te tower. Hier is hy onwillekeurig
uiters geestig. Neem maar die volgende brokstukke waarin die lof van die bier besing
word:
‘Jy is somar nog dom, Booia, ek meen die lekker soos wat jy dink is nie die ding nie,
die dagga ook, hy smaak baie sleg, maar jy wil vir hom hê, ek meen die kaffer hy
wil doodgaan agter hom, hy roep die lekker binnekant by die lyf.’
En effens verder:
‘Hy loop, Booia, o ja, ek meen hy loop by die kop! Maar soos hy binnekant die kop
is, hy bly nie allenig nie. Hy sê vir die moeilikheid gee pad hierso, en hy baklei met
die bangeit, ek meen hy maak die kaffer sterk, hy maak hom malkop, ek meen hy
sal somar enige dinge doen; en agterna hy roep die vaak, laat jou kop kan rus.’
Ongelukkig kon ek hier nie die beste voorbeeld kies nie, want daarin kom 'n paar
groot woorde voor. In die boek self gee hulle vir die leser wat die Kaffer ken geen
aanstoot nie. Ek vrees egter dat die arme skrywer van seker kant weer aangeval sal
word om die naturalistiese trekke in sy werk. Oneg sou dit egter gewees het as dit
meer gekuis was. Ons moet mos die Naturel neem soos hy is, of hom laat staan.
Dis wonderlik hoe geleerdheid, emansipasie, onsedelikheid, godsdiens en dranksug
mekaar in hierdie boek afwissel. Bier, maar ook ‘kafferblits’, ‘tiermelk’,
‘perskebrandewyn’ en selfs ‘lemoenbrandewyn’ is verantwoordelik vir byna alles
wat in die boek gebeur. Die beste dele is juis die beskrywing van die ‘teameetings’
en hulle onvermydelike uitvloeisel: die gerusie en gevegte. Dis hier waar die skrywer
in ons letterkunde kop en skouers bokant ons ander prosaskrywers staan. In hierdie
boek kom dit veral uit in die skepping van Ou-Rooi, 'n outa wat in ons letterkunde
gaan leef. Hy is uiters verslaaf aan die drank en nou wil die moroetie hom as diaken
hê. Hy het baie besware, maar dit geld sy krukkige knie en nie sy dranksug nie. Sy
ou meid, wat uiters trots voel dat haar ou diaken gaan word, waarsku hom: ‘Jy moenie
so aanhou proe-proe nie.’ En tog is die versoeking die dag wanneer hy voorgestel
moet word so groot dat die ‘kafferblits’ hom baie gou in 'n doodslaap het. Alles word
in die werk gestel om hom voor die diens tot sy positiewe te bring, maar tevergeeefs.
‘Wees nou verstandig en kom met ons saam,’ sê sy ou maat en nie lank nie of die
‘roerlose beeld met star starende oë begloei deur wanhoopsgedagtes’ sê:
‘Wag eers, ou-broer!... Wag eers! Sê vir my: what is a noun?’
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Ou Sagrys is uit die veld geslaan, maar omdat sy ou maat aanhou met sy vervelende
vraag, kom hy tot besinning en dan antwoord hy soos hy dink soos hy vanmelewe
ook geleer het: ‘... a noun is the name of everything!’
Dis kostelik. Dink aan die kontraste: die diaken en die drank en die uitwerking
van die onnasionale onderwys. Dis humor van die suiwerste water, maar dan moet
daar by die leser die nodige meegevoel wees. Vir die meeste Afrikaans-lesende
persone sal dit net 'n kostelike grap bly. Maar dis nie Van Bruggen se skuld nie.
Daar is verskeie sulke skitterende bladsye. Daar is afgesien van die realistiese en
lawaaierige slemppartye, die komiese ondervindings van Booia by die skool, maar
veral geestig is die onortodokse eksegese van Sagrys. Eers is dit oor die ‘twede
natuur’ en later gaan dit oor ‘die skape en bokke’. Iemand moet werklik so droog
wees soos 'n mieliestronk in Augustus as hy op sulke plekke nie uitskater van die
lag nie. Dit laat baie dink aan die redeneerdery oor die regte name wat Adam die
esel en vark gegee het en die verwarring wat ‘bestuur’ en ‘bestiering’ in Bywoners
veroorsaak. Die verwantskap duik orals op, al het ons hier met swart velle te doen.
Dis die moeite werd om ook die aandag by seker onderdele van die boek te bepaal,
want niks is vir die skrywer te nietig nie. Hy is hier in sy volle krag, daarom moet 'n
mens se kritiek oor die werk as 'n geheel so gunstig wees. Mooi word Jan Ballantoe
en sy skool weergegee. Daar troon hy met die kweperlat en nes ons ‘meesters’ van
ouds bou hy hierdeur 'n naam op. Die skoolkinders steur hulle egter nie hieraan nie,
want hulle word dit gewoon. Mooi word die onnasionale in hulle onderwys uitgebring:
elke dag word ‘God syf die king’ uitgedreun en hulle dril in Engels. Nêrens sing die
volk egter Engelse liedjies nie. Mens sou verwag dat hulle kafferliedjies sing, maar
dit gebeur ook nie. Dis vir my weer 'n bewys van die tweeslagtige van 'n
naturelle-onderwerp dat hulle by hulle ‘teameetings’ gewone Afrikaanse liedjies
sing. ‘Hiersy weer, hiersy weer met haar rooirok voor die deur’ word deur die ‘baie
oorlams’ Ou-Basket lustig gesing. Miskien doen hy dit alleen, want in 'n paar ander
rympies neem hy ook die voortou, bv. ‘Kryewa die moer is los’ waarop die Kaffers
in koor antwoord: ‘Draai hom vas, draai hom vas!’
Op sulke plekke kom by die skrywer alles vanself, daar is geen prekery oor die
sedelike agteruitgang van die ‘volk’ of die oppervlakkigheid van hulle godsdiens
nie. Die kunstenaar bou net. Soms kan die skrywer darem die versoeking nie weerstaan
om te generaliseer nie. Dit vorm knopperige plekke op die glad-gepleisterde mure
van sy kunswerk. Neem maar die volgende: ‘Kaffer se kind dink egter niks van groot
afstande nie; dis van geslag tot geslag geërf om op die voete oor die weg te kom.’
En weer: ‘.... die kaffernasie kan amper nie genoeg bier suip nie.’
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Booia, die Kaffertjie, word oor die algemeen goed geteken. Hy is die verstoteling,
die ‘randeier van die huisgesin’. Interessant is dit om te sien hoe hy by Sagrys ontdooi,
maar die romantiese verering van die groot Kaffer lyk effens onnatuurlik.
Van Bruggen bereik soms baie deur 'n enkele beeld of vergelyking. Daardeur laat
hy ons sien of hoor wat hy waargeneem het. In die skool word die lesse deur die hele
klas en die onderwyser as 'n soort van voorsanger herhaal: ‘Die stem van Jan Ballantoe
dreun altoos bo 'n sagte gebrom uit, soos 'n tor wat saam met 'n klompie bye in die
vrugtelaning rondswerm.’
En verder: ‘.... Ismael bring die úh - úh - úh uit soos 'n hoenderhaan, wat vir die
eerste keer uitvind dat hy ook kan kraai.’
Ongelukkig is die taal van die boek nie goed versorg nie, veral die eerste helfte
bevat allerhande foutjies. Uit die aangehaalde stukkies het dit al geblyk. Daar is
‘holrug dak’ en nog verskeie sulke samestellings, ‘geslypte oorlams jong’ is baie
onmoontlik. Verder is dit ‘boland’, ‘ou-swaar’, ‘ah’, ‘nê’, ‘dê’. Die skrywer hou
verder baie van die toevoeging ou- by eiename. Dis ‘Ou-Rooi’ en ‘Ou-Basket’, maar
‘oom Rooi’. Die koppelteken moet in sulke gevalle daar uit. Hier en daar tref 'n mens
ook 'n woord wat verkeerd gebruik word soos ‘besorg’ i.p.v. ‘versorg’. Die woord
‘as’ word ook nie goed gebruik nie. Soms beteken dit ‘toe’: ‘Sy oë tintel by die
aanskouing van die verwilderde osse, wat Sagrys uitkeer, as hulle om en om dam in
dom astrantheid.’ Op ander plekke staan ‘as’ vir ‘soos’: ‘Die voorpunt knik reëlmatig
op en af, as die kop van 'n stappende os’.
Maar dis kleinigheidjies. Een ding staan vas en dit is dat Jochem van Bruggen ons
letterkunde met 'n gawe kunswerk verryk het. In ons prosakuns is hy die liefdevolle
uitbeelder van die armoedige lewes van die minder-bevoorregtes of hulle nou wit of
swart is.
M.S.B. KRITZINGER.
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Semietiese Invloede op Wes-Europese Kuns.
II.
IN die eerste artiekel is daarop gewys dat dit vir hierdie kort reeks te ver sou voer
om na te gaan hoe westerse kuns beïnvloed is deur die Bybel. Dis ook taamlik goed
bekend, altans by algar wat enigermate belangstel in kuns-kwessies. Daar kan g'n
sprake wees van Semietiese invloed op Europese kunstenaars vóór die Bybeltydperk
nie, om die eenvoudige rede dat daar toe nog g'n aanraking, en ook g'n
noemenswaardige kuns in Europa, was nie. As ons die ou ‘Boesman-tekeninge’ in
Suid-Europese grotte buite rekening laat, is altans so goed as niks uit daardie dae
aan ons oorgelewer nie.
Daar gaan verskeie eeue na die Nuwe Testament se totstandkoming oorheen voor
ons kan praat van invloed wat nawysbaar is. Tog moet daar so iets gewees het. Sowel
deur die groot verstrooiing van die Jode, na die verwoesting van Jerusalem deur
Titus, as tengevolge van vrywillige emigrasie het Joodse indiwidue tereggekom op
die Balkan Skiereiland, in Italië en elders in Europa, om van Joodse neersettings nie
eens te praat nie. Die Romeine het in sommige rigtings 'n beperkte kunssin gehad.
Griekse, Joodse en ander Levantynse vrouens sowel as mans het hul leemtes help
aanvul. Ons verneem van danseresse en fluitspelers, wat uit die Ooste na Rome
gekom het. Met bietjie verbeeldingskrag sou mens maklik teorieë kan bou op hierdie
feit en op verwante omstandighede, maar dis nie die doel van hierdie verhandeling
nie.
Laat ons liewer bly by die goed bekende wat heeltemal vasstaan; as ons dit doen,
sal dit swaar gaan om in die eerste duisend jaar n. C. baie op te noem, behalwe in
verband met een van die mees belangwekkende tydperke in die geskiedenis van
Europa, n.l. die besetting van Spanje deur die More. Wie kom in Suid-Spanje, sien
vandag nog die spore wat daardie Semietiese volk agtergelaat het. In die dik
Middeleeuse duisternis het die lig van wetenskap, kuns en wysbegeerte geskyn in
Toledo, Sevilla, Cordova, Granada. Regstreeks het die More min in aanraking gekom
met Europese nasies. Die Jode (wat destyds baie meer verdraagsaamheid onder hulle
bestuur gevind het as by Germaanse, Slawiese en Latynse volke) het hul saam met
die Arabiese beskawing ontwikkel en die rol van bemiddelaars gespeel.
Hier sal net 'n paar name genoem word. Dis maklik genoeg vir wie dit interesseer
om 'n reeks ander feite omtrent beroemde manne uit die Arabies-Andalusiese bloeityd
na te slaan. Die Jood Chasdai het omtrent
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950 gelewe in Cordova. Vierhonderd jaar voor Petrarca was hy 'n humanis, wat
letterkunde bevorder het deur sy etimologiese en filologiese, hoofsaaklik Hebreeuse,
studies. Die mees bekende van alger is altemit Jehuda Halevi. Heine, wat maar slordig
was, noem hom ten onregte, ‘ben Halevi’. Hy was die roemryke digter in Hebreeus
uit die begin van die twaalfde eeu. Dis wel waar dat sy besieling om so te sê uitsluitend
van godsdienstig-nasionale aard was, maar dit het daartoe bygedra om (net soos die
Arabiere self) sierlikheid en vorm te bring in die digkuns, wat destyds in Europa
maar grof en onontwikkeld was. Jehuda se spoor kan vandag nog aangewys word
by oud-Spaanse digwerke.
Sy voorganger, Salomon Gabirol (omtrent 1050) was nie net 'n verdienstelike
Hebreeuse digter nie, maar het veral bekend geword as Arabiese skrywer, onder die
naam Avicebron. Dis eers betreklik kort gelede dat die identiteit van daardie twee
vasgestel is. Dis nie net kunstenaars wat kuns beïnvloed nie. Godsdiens en
wysbegeerte help op die duur baie om sowel die gemoedere van digters as die wyse
waarop hul hul uitdruk te vorm. Van die een kant skep die mistisisme wat in
godsdienste lê kuns deur sy inwerking op digters, skilders, boumeesters. Van die
ander kant gebeur dit dikwels dat 'n kerk, deur sy begrensdheid, die kuns in 'n
eensydige rigting stuur. Sowel skilder- as ander vorme van kuns moes wel wen deur
die groter mate van geestelike vryheid wat in die ou Europa ontstaan het deur die
werk van rasionalisties aangelegde denkers.
Derhalwe verdien Moses Maimonides vermelding. Hy was afkomstig uit Spanje,
maar het later in Marokko en Egipte gewoon. Die Jode volg vandag nog sy dertien
geloofsartiekels, wat gedeeltelik supra-naturalisties is. Tog was hy in sy kern
rasionalis. Sy hoofwerk, in Arabies geskrywe, is vertaal in Hebreeus en, weëns die
vrysinnige strekking, in 1233 publiek verbrand in Parys. Hier kom ons op 'n band
wat bestaan het tussen die Spaanse Jode en die Franse rabbis; ook die middeleeuse
Troubadours van Suid-Frankryk is beïnvloed deur kunsuitings wat besuide die Pireneë
ontstaan het.
***
Benjamin van Tudela, 'n Spaanse Jood, het in die twede helfte van die twaalfde eeu
'n reis gemaak waarmee hy selfs Marco Polo voor was. Op gesag van Winkler Prins
se Ensiklopedie kan vermeld word dat hy ‘die eerste Europeaan was wat 'n reis
gemaak het deur die Oostelike deel van Asië’, met inbegrip van Tartarye en
agter-Indië. Praat van baanbrekers! Sulke manne het na Wes-Europa bietjie
hoognodige kennis gebring omtrent lande met 'n ouer beskawing, kennis van tevore
onbekende natuurtonele, diere, plante, delfstowwe ens. Dit het vanself nie net
wetenskap nie maar die geestelike lewe in die algemeen en kunssin help bevorder.
Hier pas dit om met 'n kort woord te gewaag van die Kruistogte, wat op baie groter
skaal
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die Weste met die Ooste in voeling gebring het. Die meeste ridders wat daaraan
deelgeneem het was maar ruwe klante! Wat hul te sien gekry het in Palestina en
omringende lande was vir hul 'n openbaring. Hul het handskrifte van waarde,
kunsvoorwerpe, pragtige klere, weelde-artiekels en in die algemeen 'n meer verfynde
lewensbeskouing saamgeneem op hul terugreis Om hierdie onderwerp deeglik te
behandel sou alleen al verskeie bladsye eis. Dis nie verniet dat ridderlike figure soos
Saladin, die Saraseen, beroemd geword het in die Europese letterkunde nie.
Die Kruistogte was uitvloeisels van godsdiens-dweepsug, maar ook van die
begeerte, gedeeltelik onbewus, by Westerse volke om invloed te verkry in die land
wat vandag nog 'n sentrale posiesie beklee op die pad van Europa na Asië. Die Jode,
sowel in Wes-Europa as in die lande op die weg na die Levant, het vreeslik moet ly
onder uitbarstings van die kant van fanatieke kruisvaarders. Veral in N.O.-Frankryk
en S.W.-Duitsland is hul op groot skaal uitgemoor. Die tye was ongunstig vir hul
ontwikkeling of nouer aanraking met die volke onder wie hul geleef het. Tog bly
hul, so stilletjies, invloed uitoefen op die dieper lewe van hul onderdrukkers.
Een van die magtigste werktuie wat daartoe meegewerk het was die Kabala, die
mistieke leer wat so lank gestoei het met die meer formeel-priesterlike elemente om
die Jodedom af te rond. Sy voorstanders beweer dat dit teruggaan na die gryse
oudheid. Met sekerheid kan verklaar word dat die eerste vaste vorm daaraan gegee
is in die Middeleeue. Nietemin was daar altoos onder die Jode 'n minderheid met
mistieke aanleg en dis eienaardig dat, volgens kunskenners, in Dante se hoofwerk
beelde voorkom wat mens terugkry in die Talmoed. Dit skyn dat hul by die groot
Italiaanse digter tereggekom het via die Kabala, wat in sy vaderland onder geleerdes
versprei is deur die bekende mistikus Pic de Mirandole.
Dieselfde strewer het vir Reuchlin, voorloper van die Hervorming, ingewy in
Kabalistiese studies. Reuchlin het op sy beurt 'n boek geskryf oor Kabala en was, na
ek meen, die eerste Westerling wat 'n Hebreeuse spraakkuns geskryf het. Dit was in
die begin van die sestiende eeu. Luther se vertaling van die Ou Testament was tot
groot hoogte te danke aan die kennis van Reuchlin. Ook Melanchton en ander
Hervormers is sterk beïnvloed in hul studie deur geskrifte wat ditsy regstreeks of
indirekt gekom het van Suid-Spaanse Jode. Hul het, in navolging van die Arabiere,
die gees van Aristoteles laat herleef in Europa. Die humanistiese beweging, die
Renaissance met sy enorme invloed op kuns en lewensbeskouing, en later die
Hervorming, sou seker lank vertraag gewees het sonder daardie groot faktor.
Hier sien ons twee teenoorgestelde stromings aan die werk - die skolastieke,
Aristoteliaanse en die Platoniese. Veral Plotinus en die Neo-Platonisme, het hul
uitwerking laat voel, via die Kabala en ander mistieke
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stelsels. Twee eeue voor Plotinus was trouens die bekende Joodse sekte, die Essene,
al besig met hul spinrak-wewery. Soos Pythagoras baie te sê gehad het oor die waarde
van syfers, het die Jode almelewe behae daarin geskep om te soek na die
transendentale waarde van letters. Ook dit het sy invloed gehad op latere Europese
letterkundiges. Daar is twee konkurerende karaktertrekke in die Joodse volk, soos
trouens by verskeie ander nasies: die positiwistiese, vol berekening, koel en analities,
daarnaas die fantastiese, warm en vol gloed, meer tuis in die wolke as op die vaste
grond.
Hierdie laasgenoemde het veral 'n kans gekry om tot uiting te kom as gevolg van die
lyding, deur die Jode ondergaan in ghettos, sowel in die nuwere geskiedenis as tydens
die Middeleeue. Dit het messianiese en apokaliptiese gedagtes ingegee, wat somtyds
ook christelike skrywers aangetas het. Op watter verstrekkende maniere so iets kan
werk blyk o.a. uit die geskiedenis van Manasse ben Israel, die Hollandse Jood van
Spaanse afkoms, wat omstreeks 1655 'n mistieke boek laat verskyn het. Rembrandt
het illustrasies daarvoor geteken - hy was lief vir Joodse tiepes - maar dié is
afsonderlik gepubliseer. Dieselfde Manasse was in staat om, met behulp van
messianiese argumente, sodanig te werk op Cromwell se gemoed, dat hy die nuwe
toelating van die Jode in Engeland bewerk het. In 1666 het baie mense dit end van
die wêreld, of altans 'n groot ramp, verwag. Sabatai Zewi, die valse Messias uit
Smyrna, het gespeel met die hoop van die Jode op verlossing. Sy wonderlike loopbaan
(hy is dood as Mohammedaan) het ook in Wes-Europa reaksie veroorsaak en tot
artistieke ontboesemings gelei.
***
In die begin van die agtiende eeu het onder die Jode van Oos-Europa die s.g. Chasidim
opgekom. Hul leer het deel uitgemaak van die algemene piëtisme het hom veral
onderskei deur sy vreugdevol-mistieke aard, wat hy aan weer plek te maak vir
skeptisisme, waarvan die Franse Ensiklopediste met Voltaire en in Engeland Hume
bekende verteenwoordigers was. Die Joodse piëtisme het hom veral onderskei deur
sy vreugdevol-mistieke aard, wat hy aan sy grondleer, Israel Baal-Sjem, te danke
gehad het. Israel het beweer dat sy siel dikwels opstyg tot die Allerhoogste. Ook sy
volgelinge het in mistieke vervoering geraak en gesigte gesien, waaraan die van
Swedenborg e.a. Westerse voormanne ons naderhand herinner. Seer seker het die
gloed van die Chasidim ansteeklik gewerk en daartoe bygedra om 'n nuwe wending
te bring in Europese kuns, veral op letterkundige terrein. So sien ons dat, terwyl
Heine (in die eerste artiekel bespreek) 'n digter was wat deur sy eie krag 'n aansienlike
regstreekse faktor geword het in Wes-Europese kuns, die Jode in
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verskeie eeue wat aan hom voorafgaan betreklik min werklik groot figure oplewer,
maar tog as nasie hul laat geld onder Westerse volke.
Met die agtiende eeu het die tydperk aangebreek waarin emansipasie, en sodoende
'n groter direkte inwerking van die mees verbreide Semietiese element in Europa,
goed merkbaar word. In baie lande voer die Jode nog 'n onmenswaardige bestaan.
In Duitsland, waar hul so kort gehou was, het die vorste tog hul ‘Schutzjuden’ gehad,
wat voorregte besit het. Een van hul was Moses Mendelssohn, na aanleiding van wie
se begaafdheid die Jode sê: ‘Van Moses (nl. die Profeet) tot Moses (Mendelssohn)
was daar niemand soos Moses (Maimonides) nie.’ Hy was 'n besigheidsman, maar
tegelyk 'n man van verbasende geleerdheid en liefde vir die kuns. Sy werk oor die
onsterflikheid van die siel is vir ons hedendaagse smaak bietjie styf en al te klassiek
van vorm, maar het in sy dae groot opgang gemaak, veral onder Christene. In
teenstelling met die meeste Duitse wysgere (Kant seker nie uitgesonder nie!) het hy
'n sierlike styl gehad, wat daartoe meegewerk het om die Duitse letterkunde te beskaaf
en te verryk.
Mendelssohn was die groot vriend van Lessing, wie se Nathan der Weise heeltemal
deur hom geïnspireer is. Dis 'n toneelwerk in vèrsmaat wat opgeskroef lyk wanneer
mens dit aandagtig lees, maar wat vandag dit nog goed doen op die toneel,
nieteenstaande sy swak einde. 'n Halwe eeu gelede was dit een van die
lieweling-stukke op die vasteland van Europa. Die beste toneelspeelers het met
voorliefde die hoofrol daarin gespeel. Lessing was, net soos Mendelssohn, liberaal.
Hy het selfs die naam van aanhanger van Spinoza gekry.
Dit was, in sy kringe, 'n belediging: Spinoza was mos 'n onafhanklike denker en
onafhanklikheid was nog nie gewild nie, dit sy onder Jode of Christene. Spinoza, en
sy tydgenoot Uriel Acosta, is deur die Amsterdamse Jode wreed behandel omrede
van hul oortuiging. Ook Mendelssohn het van die rabbis van sy dae niks as miskenning
gehad nie, terwyl sy Pools-Joodse beskermeling Salomon Maimon (een van die beste
beoordelaars van Kant) ook moes ly omdat hy vrydenker was. Maimon het sy spore
agter gelaat op die wysbegeerte van Europa, maar daaroor handel hierdie artiekel
nie, behalwe vir so ver dit indirek die kuns betref. Spinoza het deur sy panteïstiese
beskouings nie net letterkunde van sy tyd tot ons s'n beïnvloed nie, maar ook inspirasie
gegee aan meer as een woord-kunstenaar - met name aan Zangwill en Auerbach om oor hom te skryf. Acosta is die held van Gutzkow se treurspel, wat egter gladnie
eg histories is nie. Verder het Acosta g'n regstreekse invloed uitgeoefen nie, maar
hy verdien vermelding as een van die manne wat die krag van hul oortuiging gehad
het en dus vir die vrye gedagte iets wêrd was.

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

*31

A.S. KONYA:
STUDIE.

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

168
Voor ons finaal van Mendelssohn afstap, moet aangestip word dat sy huis 'n salon
was waar kunstenaars en geleerdes mekaar ontmoet het, 'n middelpunt van beskawing
in 'n tydperk toe die pers nog swak was. Sy dogters het die werk voortgesit, saam
met die Jodinne Henriette Herz en Rachel Levin. Laasgenoemde, geb. in 1771, het
in daardie kringe die grootste naam gemaak. Na haar bekering tot die Christendom
is sy getroud met Varnhagen von Ense, die bekende Duitse skrywer. In haar huis het
die Schlegels, Schelling, Schleiermacher, Humboldt, Tieck, Jean Paul (Richter) en
ander beroemde persone mekaar ontmoet. Sy was self skryfster, maar haar invloed
spruit heeltemal uit haar salon voort.
Sy moenie verwar word met Rachel nie. Elise Rachel, seker die grootste Franse
toneelspeelster tot op ons dae, was 'n Switserse Jodin, gebore in 1820. Sy is ryk en
jonk dood, na 'n merkwaardige loopbaan. Terwyl die Joodse temperament meesal
romanties is, het sy in hoofsaak klassieke rolle vertolk en dit gedoen op so'n manier
dat sy baie navolgsters gekry sowel as die Franse klassisisme op die toneel sterk
bevorder het. Terwyl tog van toneel sprake is, kan meteens genoem word Sarah
Bernhardt, wat van geboorte maar half-Joods was, dog altoos beskou is as die besitter
van Joodse talente, om nie die sterker woord genie te gebruik nie. Ook sy het dikwels
in klassieke rolle opgetree, maar haar spel was gekenmerk deur die meer vurige,
minder afgemete, styl van haar Oosterse afkoms. Nietemin het sy in haar tyd die hele
Europese toneel beheers, en sowel beroepsmense as die publiek sterk onder die indruk
gebring. Haar mededingster was Duse, wat eienaardig genoeg (as Italiaanse) haar
krag gevind het in 'n stillere, meer verhewe en waardige, innerlike spel, sonder die
oordrewe gebaretaal van die ‘goddelike Sarah’.
'n Internasionale reputasie het ook gehad Ernst Possart (geb. in Duitsland, 1841),
wie se kuns as voorbeeld gedien het vir honderde Vastelandse toneelspelers.
Bowendien was hy in sy dae 'n regisseur van naam. Dieselfde is van toepassing op
Adolf, Ritter von Sonnenthal, geb. in Boedapest, 1834, wat beroemd geword het in
rolle soos Romeo, Egmont en Hamlet. Verder is deur verskeie ander Jode aandeel
geneem in die bevordering van toneelkuns, omdat hul ditsy toneelmeesters,
skouburg-direkteurs of impressarios was.
***
Dit spreek vanself dat sowel akteurs en toneelskrywers as ander kunstenaars die
invloed ondervind van kritiek. Nou het Jode, met hul analietiese sin en talekennis,
altoos uitgeblink op hierdie gebied. Heine se werk in daardie rigting is al genoem in
die eerste artiekel, waar ook melding gemaak is van Brandes. Hy is gebore in 1842
en is soos 'n gewone Deen opgevoed. Naderhand het hy hom op nasionale gebied
Joods gaan voel. Jonk het hy hom laat lei deur radikale en realistiese invloede uit
Frankryk. Voor
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sy dertigste verjaarsdag al het hy 'n reeks lesings gehou oor strominge in die
letterkunde van die negentiende eeu. Hy was 'n kenner van Duitse lettere, maar ook
van Engelse. Sy werk oor Shakespeare is in verskeie tale oorgesit en sy menings was
in sy tyd van groot betekenis. Hy staan op een lyn met skrywers soos Croce en dit
was sy groot verdienste dat hy in sy ryper jare 'n groot kampvegter van die gematigde
klassieke rigting was, toe so baie skrywers maar al te romanties wou word.
Teen die end van die 19e eeu was Nordan oorweënd as krietikus. Hierdie naam is
'n pseudoniem. ‘Nordan’ was 'n Hongaarse Jood, wat in Duits geskryf het. Sy mediese
kennis het hom instaat gestel om in ‘Entartung’ e.a. werke, die samelewing van sy
dae sterk en effektief te vertel. As teenstander van Wagner en die Dekadente het hy
harde woorde gebruik.
'n Ouere Joodse krietikus van naam was Boerne (Loeb Baruch), gebore in 1786.
Hy het Christen geword. Sy pen was skerp en het in sy dae baie goeds kon doen. Hy
was 'n vryheids-apostel en, nieteenstaande sy lange verblyf in Parys, 'n sterk
voorstander van Duitse kultuur teen Franse oorheersing. 'n Volslae verfranste Joodse
krietikus was James Darmesteter, geb. in 1849, wat net soos die meer bekende
Hongaarse skrywer A. Vambéry 'n groot kenner van Oosterse tale was. Max Müller,
die beroemde Duits-Engelse taalkundige, het Darmesteter se werk hoog gewaardeer.
Nog 'n Franse Jood wat verdien om genoem te word is Reinach, wat maar kort gelede
dood is en 'n man van outoriteit was in Parys, 'n tydgenoot van die Frans-Joodse
digter Gatulle Mendès (geb. 1841). Dié se perfekte styl, ook in sy prosa, is 'n faktor
in hedendaagse Frans. In 1864 het hy gehelp om die ‘Parnassus’-kring te stig. Wie
wil weet van watter betekenis dit was, moet maar net 'n goeie lewensbeskrywing van
Verlaine (ek kan die van H. Nicolson sterk aanbeveel) daarop naslaan.
In Spanje en Portugal word die Jode eers in die laaste tyd weer toegelaat. In Italië
het hul al die tyd gelewe, maar min figure van internasionale betekenis opgelewer.
Daar was 'n hele famielie Luzzatto's, maar dié het meesal in Hebreeus gedig en was
nie van besonder invloed op Westerse volke nie. C. Lombroso (geb. 1835) daarenteen
het 'n wêreld-naam gemaak. Hy het op die letterkunde van al die beskaafde nasies
invloed uitgeoefen deur sy teorie omtrent genie en misdadigers. Sy groot werk
‘L'Uomo di Genio’ is algemeen vertaal. Ook het hy aandag gewy aan die misdadige
vrou (‘La Donna Delinquente’). Met al sy slimheid het hy hom egter laat mislei deur
Eusapia Paladino, die berugte spiritiste.
Die bekendste Italiaans-Joodse letterkundige is G. d'Annunzio, wat nog lewe. Ook
al voor sy opsienbarende oorlogs-avonture was sy romans en digwerke die hele
wêreld deur. Sy styl is ‘presieus’, dekadent, en het sy aanhangers onder die mense
van daardie trant in al die beskaafde lande. Sowel
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deur middel van die toneel as andersins is hy in sy vaderland werksaam om ook kuns
van ander rigtings te versprei.
In Nederland was die invloed van Joodse skrywers van tyd tot tyd aansienlik. Om
met die vorige eeu te begin was daar I. da Costa. Dis seker onnodig om iets oor hom
te sê vir ‘Brandwag’-lesers. Ofskoon hy van homself die bekende reël geskryf het:
‘Ik ben geen zoon der lauwe westerstranden’, is sy werk tog nie juis tiepies Joods
nie, nog afgesien van sy Christelike godsdiens. Dis te swaar, te log, en aangesien in
sy dae Nederlandse skrywers geneig was om daardie eienskappe te besit, was sy
werk, hoewel talentvol, nie daarop bereken om beterskap te bring nie. Van minder
betekenis in die Nederlandse lettere, maar m.i. 'n beter invloed, was die boeke van
M.P. Lindo, gebore in Londen, 1819. Hy het in 1838 na Holland gekom en hom op
meer as een manier laat ken in sy aangenome vaderland. Hy het Dickens, Thackeray
en Scott vertaal; hy het die ‘Ned. Spectator’ geredigeer en, sowel met Lodewyk
Mulder saam as onder sy skryfnaam ‘de oude Heer Smits’, humoristiese werke
gelewer wat 'n hoognodige frisse gees laat waai het deur 'n gebou wat effens vermuf
wou raak.
Sinds sy tyd het Holland dosyne Joodse skrywers en skryfsters geken. Die
gewigtigste was Querido en Heyermans. Querido het met die warm styl van sy
Spaanse voorouers (bietjie al te warm en druk, by tye) aansienlike lewe gebring in
die brouery. Heyermans het sterk daartoe bygedra om naturalistiese opvattings te
laat seëvier. Hy het nie op dieselfde hoogte gestaan as Querido nie, maar het meer
humor gehad en meegewerk om die Nederlandse toneel 'n goeie naam te verskaf in
die buiteland. Ook as krietikus is deur hom die kuns beïnvloed.
In die Duitse lettere het ons in die begin van die vorige eeu B. Auerbach, wat naam
gemaak het veral met sy dorpsverhale uit die Swarte Woud en wat die smaak vir
eenvoudige, landelike novelles help versprei het. Ook in ons dae is Joodse skrywers
volop in Duitsland en Oostenryk. G. Hermann, Schnitzler, Wassermann, kan hier
maar net genoem word. Feuchtwängler het deur sy ‘Jood Süss’ en ‘Lelike Hertogin’
wêreldvermaard geword. Ek kan g'n behae skep in die vier laasgenoemdes nie, maar
hul het onteenseglik opgang gemaak, net soos voor hul K.E. Franzos met sy kort
sketse, en G. Saphir as humoris. Een van die grootste kragte op geestelike gebied
wat meegewerk het in die hedendaagse Duitsland om rigting te gee was ‘Max Harden’
(Witkofski). As krietikus het hy op 'n baie hoë trap gestaan, maar sy stel was stroef.
Emil Ludwig (E.L. Cohn) is 'n letterkundige van betekenis, knap en sterk subjektief.
In Engeland kom veral in aanmerking Benjamin Disraeli, Lord Beaconsfield. Sy
vader, Isaac, was 'n man van groot belesenheid, wat as opstelskrywer sy verdienste
gehad het en in die dae van die ‘Essay’-skool nie
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nagelaat het om ander Engelse skrywers te beïnvloed nie. (Multatuli klee hom
ongenadig uit wat betref sy aanmerkings oor Holland.) Die seun sou hom altemit nie
onsterflik gemaak het sonder sy werk as staatsman nie. Tog was hy as romanskrywer
'n man van groot betekenis. Vandag het ons nie meer die geduld om baie van sy
werke te lees nie, maar indertyd het hul behoor tot die beste produkte van Engeland.
Hul was meer beskaaf en deurwrog as die meeste Engelse werke en dit is op prys
gestel.
'n Meer veelsydige figuur, wat nog nooit in sy vaderland behoorlik gewaardeer is
nie, was wyle Israel Zangwill. Sy ‘Children of the Ghetto’ het klassiek geword, maar
meteens die lot van die skrywer beseël, want dit het die gebreke van 'n jeugwerk en
Zangwill het dit nooit behoorlik oorleef nie. Sy ‘Dreamers of the Ghetto’ staan baie
hoër. Sy ‘Big Bow Mystery’ was die eerste regtige speurdersroman in Engels. Sy
‘Premier and the Painter’ is een van die geestigste werke ooit in enige taal geskryf.
Sy ‘The Master’ is 'n roman wat vir kuns-geskiedenis, veral skilderkuns, van groot
belang is. ‘The Mantle of Elijah’ bevat 'n hartstogtelike paskwil op wyle Chamberlain
in verband met Suid-Afrika. Sy toneelstukke is pakkender as die meeste wat in
Engeland geskryf is. Sy ‘Without Prejudice’ bevat kritieke wat orals in Europa gesien
mag word. ‘Italian Fantasies’ is 'n werk so ryk van inhoud dat dit alleen al sy gebrek
aan populariteit verklaar! Sy styl het die Joodse feil van al te groot versiering.
Van die Engels-Joodse letterkundiges, gebore in die vorige eeu, kan hier enkel
nog genoem word Israel Gollancz, wat sekretaris van die British Academy was en
professor in Engelse letterkunde aan King's College. Sy spesialiteit was oud-Engels
en Germaanse tale. Onder Shakespeare-kenners neem hy 'n ereplek in en hy was 'n
man van outoriteit in die algemeen. Van die Engelse taal bedien hul verder nog die
Amerikaans-Joodse skrywers Hergesheimer en Lewisohn, altwee van Duitse afkoms.
Hergesheimer se romans munt uit deur styl. Hy skitter deur afwesigheid van die
sieklike oorgevoeligheid wat so baie Amerikaanse skrywers kenmerk. Hy is een van
die leiers, daargunter. Na Lewisohn word geluister wanneer hy kritieke skryf, maar
as skeppende kunstenaar beteken hy minder.
***
As skilders het Jode nie sterk op die voorgrond getree in die Westerse wêreld nie.
Tog kom hier name voor soos J. Israels, geb. in Groningen, 1824. Hy word beskou
as 'n kunstenaar wat die reaksie teen die romantiese skool sterk bevorder het. In sy
styl het baie moderns gelê. Dit is realisties, vergelyk by sy onmiddellike voorgangers
en heelwat van sy tydgenote. Nietemin is hom deur meer radikaal-gesindes
sentimentaliteit en te veel ‘genre’ verwyt, wat betref sommige van sy doeke. Hy was
'n tyd lank die erkende voorman van die Nederlandse skilderskool en is in heel Europa
geëer. As
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volgeling van hom word beskou sy vrind Max Liebermann, geb. 1849 in Berlyn. Hy
het in Holland gestudeer en Hollandse onderwerpe met sy penseel verewig. As realis,
later as naturalis, het hy skool gemaak en die voorman geword van altans 'n
aansienlike seksie van Duitse skilders.
Nog 'n man van Europese naam was Camille Pissarro, geb. in 1830 in Wes-Indië.
Hy het een van die mees bekende figure in die Franse skilderskool geword en was
'n tydgenoot van Cézanne, Corot, Monet, Gauguin ens. Hy was heeltemal vereenselwig
met Frankryk en het g'n Joodse onderwerpe gekies nie. Lewensvreugde en
natuurskoon is deur hom verheerlik met sterk kleure.
In Engeland het Solomon J. Solomon belangstelling vir geskiedkundige tafrele
aangemoedig en is Sir W. Rothenstein hoof van die groot ‘School of Art’. Hierdie
artiekels word nie geskryf om 'n katalogus van Joodse kunstenaars te gee nie.
Derhalwe moet die werk van S. Bender, Kaufmann, Rubin, Hirszenberg en ander
skilders ongenoemd bly, want al is dit uitstekend in sy soort het dit in die
kunsgeskiedenis nie juis 'n posiesie verwerf nie. Daarenteen sou dit verkeerd wees
om stil te bly oor die onmiskenbare invloed van Joodse kunskenners en kunskopers,
wat vir die skilders van die wêreld so baie beteken het. Die onderskeidingsvermoë
van die Jood en sy bereidwilligheid om nou en dan iets te waag met 'n spekulasie
het al menige skilder gebaat.
As beeldhouers het Jode nie uitgeblink nie. Daar word beweer dat dit is omdat die
Mosaiese verbod teen beelde, nie net afgodsbeelde nie, daardie tak van kuns
ontmoedig het. Is dit die ware uitleg? Of is die verbod by die ou Hebreërs en Arabiere
altemit 'n onbewuste uitvloeisel van gebrek aan aanleg in hierdie opsig? 'n
Uitsondering was Antokolsky, geb. in 1842, wat die vernaamste Russiese beeldhouer
van sy tyd was. Hy het Joodse sowel as Russiese onderwerpe gekies. Op die Paryse
tentoonstelling van 1878 is sy werk erken as van die eerste rang. Ook in Rome en
elders het hy groot sukses gehad.
Midde in die Europese beeldhouery van ons tyd staan J. Epstein, geb. in N. York
maar nou Londenaar. Hy kan skoonheid voortbring, maar verkies gewoonlik die
afsigtelike. Hy bring kort-kort die penne en tonge in beweging. Sy invloed op ander
kunstenaars, ook skilders en tekenaars, is, helaas, groot.
In Suid-Afrika het ons Joodse beeldhouers, maar daaroor iets in die volgende, en
laaste, artiekel. Dit sal hom ook kortliks moet besighou met boukuns, verder, met 'n
paar algemene oorwegings maar in hoofsaak met musiek, want dis die kuns waarin
die Jode die meeste gepresteer het in Europa. Ander takke van die Semietiese stam,
veral die Arabiere, sal nog genoem moet word, wat musiek sowel as ander takke van
kuns betref.
N. LEVI.
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Die ‘Glaspalast’ in Munchen Verbrand.
OP die 6de Junie 1931 is die Glaspaleis in München, een van die historiese
monumente van Duitse en Europese beeldende kuns, deur 'n groot brand vernietig.
Die hele kultuurwêreld het diep geskok voor 'n puinhoop gestaan, waar binne weinige
ure omtrent 3000 skilderye tot as verbrand is. Onder hulle het 'n hele aantal
onherstelbare oorspronklike werke van die Duitse Romantici hulle bevind, wat in
hierdie voorjaar uit die privaat- en

DIE ‘GLASPALAST’, VOOR DIE BRAND.

museumseiendom van die halwe Europa versamel is, en wat die kern van die
kuns-tentoonstelling gevorm het.
Werke soos ‘Ritter Kurt's Brautfahrt’ van M. von Schwind, ‘Die Winterlandschaft’
van D.C. Friedrich, as ook ‘Mutter und Kind an der Quelle’ van Ph.O. Runge, wat
almal mylpale is van die ontwikkeling op die gebied van skilderkuns in die 19e eeu,
is vir altyd verlore. Meesterstukke van Rottmann, Ludwig Richter, Shadow, en
Schnorr von Carolsfeld, om maar net 'n paar name te noem, het 'n buit van die vlamme
geword, en ontelbaar groot is die getal van moderne skilderye en beelde, wat
onmiddellik na die plegtig geopende Voorjaars-tentoonstelling deur die vuur vernietig
is. Hulle het wel daarin geslaag om 'n Rodin te red, ook kon daar ongeveer 50
skilderstukke en 'n paar beelde bymekaar geskraap en in veiligheid gebring word,

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

174
maar wat weeg dit op teen die feit dat party kunstenaars, wat al hulle meesterstukke
ten toon gestel het, alles verloor het. Enkele skilderstukke alleen was verassureer,
want die premiums moes deur die besitters self betaal word; laasgenoemdes het hulle
egter grotendeels in baie moeilike lewensomstandighede bevind, en wat beteken
finansiële vergoeding vir 'n kunstenaar, as hy van die erfenis wat hy vir sy nageslag
wou nalaat, beroof is!
Die tentoonstellings in die Glaspaleis van München het 'n baie belangrike rol
gespeel in die geskiedenis en opbloei van die Duitse kuns. Hier, in die sentrum van
die ou kultuursetel van Suid-Duitsland, is alles vergader wat deur die publiek vol
eerbied beskou is, as die jaarlikse produkte van groot kunstenaars, en die
tentoonstellings-lokaal self is na sy voltooiing bestempel as 'n tegniese meesterstuk
van die eerste rang.
Die saal is 1851, in die regering van die Beierse koning, Max II, na aanleiding van
'n kunswedstryd, heeltemal in glas en yster opgetrek. Die gebou het 'n hoogte van
23 meters gehad, en het 'n oppervlakte van 11,000 vierkante meters beslaan. As ons
die destydse omstandighede in aanmerking neem, dan is dit verbasend dat die gebou
in die kort tydperk van 8 maande kon voltooi word, vir die yster raamwerk is 1½
Miljoen kilogram yster gebruik.
By geleentheid van die Algemene Duitse Nywerheids-tentoonstelling in 1854, wat
in verband gestaan het met die eerste algemene Duitse kuns-tentoonstelling, is die
Glaspaleis geopen; dit was een van die episodes waarin die Duits-nasionale idee
verwesenlik geword is, en wat vir die unifikasie in 1871 die weg op geestelik gebied
gebaan het.
Die eerste groot tentoonstelling het egter alreeds 'n tragiese gebeurtenis as gevolg
gehad: deur voorwerpe wat van ander oorde na die tentoonstelling gestuur is, het
cholera-kieme ingesluip. 'n Verskriklike epidemie was die gevolg wat die sluiting
van die tentoonstelling genoodsaak het.
Reeds spoedig het die Glaspaleis internasionale betekenis gekry. Die helder verligte
vertrekke, en hoofsaaklik die geweldige groot en ruim tentoonstellingslokale, het die
gebou besonder geskik gemaak vir groot internasionale kunstentoonstellinge. Die
eerste van hierdie het in 1869 plaasgevind, maar eers in die tagtiger jare, toe die
belangstelling en aktiwiteite op gebied van kuns in München sy hoogtepunt bereik
het, het die Glaspaleis so beroemd geword dat dit die doelwit van elke
vooruit-strewende kunstenaar geword het. Wanneer 'n kunstenaar eers toegelaat was
tot die Glaspaleis, kon hy die skone vooruitsig koester, dat die deure tot die groot
internasionale kunstenaarskringe weldra vir hom sou oopstaan.
In die Glaspaleis kon 'n mens die meesterstukke vind van die beroemde Franse
Akademiese Skool, van die Spaanse ‘Historienmaler’, van die Belgiese en Hollandse
‘Freilichtmaler’, asook van die Engelse, Skotte, en ander groepe van kunstenaars.
Hier was die bitter stryd gevoer vir vryer uiting van kuns-
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gevoel, wat as gevolg gehad het die opslitsing van die kunstenaarskringe in München,
die ‘Sezession’ genoem. Die belangrike periode van Impressionisme in Duitsland,
het hier sy hoogtepunt bereik, en tot voor uitbreek van die Wêreld-oorlog het die
jaarlikse tentoonstellings hulle nie alleen uitgestrek tot die nouere kunstenaarskringe
nie, maar hulle was ook 'n bewys van Duitse kultuurstrewe, waarin die fyner beskaafde
deel van die volk aktief betrokke was.
Na die oorlog het dit vir 'n tydlang gelyk asof daar in München 'n stremming
gekom het op kunsgebied, die stad het te swaar moes ly gedurende die oorlogsjare
met hulle smart en ontberinge, die allesomwentelende rewolusie, en die finansiële
kriesis. Ook die nuwe tydgees was vyandig gesind teenoor hierdie setel van
verheerliking van kuns; demokratiese en nationalistiese opvattings kon nie pos vat
nie, in 'n stad wat sy bloei aan die ywer van aristokratiese indiwiduus te danke gehad
het.
Dit is opmerklik dat juis in die laaste paar jare 'n nuwe, veelbelowende rigting
ingeslaan is, en die krietisie het met reg beweer, dat 'n nuwe era van spontane
kunsuiting en reaksie teen nougesetheid aangebreek het. - Hierdie ontwikkelingsgang
het deur die katastrofe van die 6e Junie tot 'n skielike stilstand gekom. Die kunstenaars
was verplig om hulle tuiste te verlaat, en hoewel ongetwyfeld die ou Glaspaleis weer
deur 'n nuwe sal vervang word, wat nog beter sal voldoen aan die vereistes van die
moderne tyd, tog sal dit weëns die hopelose finansiële posiesie van Beiere en die
hele Duitse Ryk, seker nog baie lank duur voordat München van die ramp sal herstel.
Geen wonder dus dat daar mense is wat in die vernietiging van die Glaspaleis 'n
voorspelling van 'n duistere toekoms van die Duitse kultuurlewe meen te sien. Die
uitlander kry nie so maklik 'n diepere insig tot die werklike nood en ellende nie.
Nieteenstaande die feit, dat indiwiduele kunsprodukte tot 'n sekere mate onafhanklik
is van materialistiese eise, tog is ware kuns, wat moet deurdring tot die massa, altyd
afhanklik van 'n sekere welstand van die volk.
Vandat die hoëre middelklasse, wat nooit baie ryk was nie, deur die finansiële
kriesis (Inflation) van al hulle besittings beroof geword is, en vandat die betaal van
die oorlogskuld alle verdere versameling van kuns- en kultuurprodukte onmoontlik
gemaak het, moet die skeppende kunstenaar harder as ooit veg vir 'n bestaan.
Hierdie tragedie is weerkaats in die ligte laaie van die groot brand. Mag die
mensdom, insoverre hulle hulle tot 'n groot westerse kultuurgemeenskap reken, nie
vergeet nie, dat hulle nooit in hulle ontwikkelingsgang die hoogste sport sal kan
bereik nie, solank daar een lid, en dit nogal 'n groot volk met eeuoue kultuur, aan die
wegkwyn is, en gevaar loop om uiteindelik op geestelik gebied te gronde te gaan.
FRANZ THIERFELDER.
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Nederlandse Musiek.
'N VERSKYNSEL wat in draagkrag van sy konsekwensies gemaklik onderskat sou
kan word, ontmoet ons in die gestadige1) weeropbloei van die Nederlandse musieklewe
(in die betekenis van produktiwiteit. J.B.) gedurende die laaste vyftig jaar.’2)
Is die buiteland (èn Nederland self) hom bewus dat naas beroemde en minder
beroemde orkesdirigente3) ook Nederlandse komponiste bestaan? As 'n mens vir die
antwoord buitelandse boeke of tydskrifte naslaan, twyfel jy baie sterk daaraan. So
maak die Franse musiekskrywer Andrè Coeuroy hom in 'n boek4) van 230 bls. oor
die aktuele musiek met één bls. af van die Hollandse musiek en dit nog met tieperinge
soos b.v. oor Willem Pyper: ‘Hy vleg5) in sy taal wat baie soos Stravinsky klink,
ou-Nederlandse melodieë.’
Hierdie misvattinge en oppervlakkighede6) sal nie uit die weg geruim word nie as
op die buitelandse reise van ons grootste orkes, die Amsterdamse
‘Concertgebouworkest’, die eie musiek slegs by hoë uitsondering 'n beskeie plek
vind (Cornelis Dopper se ‘Ciaconna Gotica’). Wat het verder die magtigste
musiekverspreiers van teenwoordig, die uitsaaidiens en die grammofoon, gedaan?
Vir 'n ‘Nederlandse aand’ wat deur verskillende Europese stasies her-uitgesaai is,
het hulle die werke van die jonge Nederlandse komponiste vergeet.7)
In 'n uitgesogte boek8) oor die beste grammofoonplate van die laaste jare soek 'n
mens tevergeefs na 'n Nederlandse musiekstuk. Hierteenoor is (veral die laaste jaar)
'n kentering waar te neem.
Dirigente as Louis Arntzenius, Albert van Raalte, W. Zonderland9) dirigeer ook
buite die landsgrense Hollandse musiek. Die uitsaaivereniginge begin hul plig te
begryp, daar hul deur gereelde lesinge (met konserte!) deur bekwame musici, soos
S. Dresden, W. Pyper, W. Landré, P. Tiggers, C. Höweler die luisteraars voorlig. Op
2 Junie 1931 besluit die Kon. Vereniging ‘Het Nederl. Lied’ sy aandag te wy aan
die samestelling van grammofoonplate van Nederlandse liedere.
Ook die buitelandse dirigente begin aandag te skenk aan Nederlandse musiek.
Pierre Monteux, wat deur sy gereelde terugkerende verblyf te Amsterdam die
Hollandse musiek leer ken, het met sy ‘orchestre symphonique’ die ‘IIIe Symphonie’
van Pyper by die Paryse publiek geïntroduseer. Die Rynlanders hoor die
klavierconcerte van dieselfde komponis deur 'n Duitse orkes (onder Arntzenius).
Voormolen se orkes-variasies ‘Drie ruitertjes’ is selfs eers in Keulen gespeel voor
die stuk 'n plek gevind het op die Nederlandse programma. Die proramma van die
‘Niederländische Kulturwoche’ te Bad
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Pyrmont (19-24 Julie 1931) bevat koorwerke van ou-Nederlandse meesters en
orkesstukke van P. van Anrooy, Diepenbrock, Dopper, Willem Landré, Pyper, Julius
Röntgen en Wagenaar.
Naas die oplewende verspreidingsaktiwiteit van die laaste tyd staan die uitgawe
van talryke boeke oor die eie musiek, waarop in ‘Die Huisgenoot’ die aandag al
gevestig is in 'n algemeen inleidende artiekel10). Om vir enkele daarvan die besondere
aandag te vra, is die doel van hierdie artiekel.
Selde het 'n boek so in 'n werklike behoefte voorsien soos die werk, wat die Hr.
S. Dresden geskryf het oor ‘Het Muziekleven in Nederland sinds 1880’.11) Ons jong
musiek in sy geheel was met 'n kritiese oog bekyk deur 'n skrywer ‘wat nie die
biografiese besonderhede beskou as die vernaamste wat te sê is oor 'n komponis nie,
maar wat getrag het 'n karakteristiek te gee van persoonlikheid en werk, sonder te
verval in tegniese beskouinge’.
Hoewel in hierdie boek van slegs 142 bl. baie name genoem word, rys by die lees
daarvan duidelik die groot figure uit die eerste jare: De Lange, Zweers, Wagenaar
en Diepenbrock vir ons op. Dit word vir ons duidelik, dat die ontworsteling aan die
oppermag van die Duitse musiek geen werk was van blinde drywers nie, geen
vermindering in die bewondering vir die ou groot Duitse meesters nie, maar ‘dat die
herlewing van die musikale komposiesie in Nederland samehang met die feit, dat
die Nederlanders hul eie musiekverlede herinner en probeer eie psiege in tone uit te
druk’. Een van die musici wat hierin leidend opgetree het, was Dan. de Lange, wat
met sy a-capella-koor die ou werke van die ou meesters opgevoer het. Hy het ook
aktief deel geneem aan die uitgawe van die ‘Nederl. Volksliederenboek’ deur die
‘Maatschappij tot Nut van 't Algemeen’ in 1896, 'n uitgawe wat (soos die Heer
Dresden sê) ‘daartoe bygedra het die kennis te versprei, dat daar eenmaal werklik
mooi Hollandse volksliedere bestaan het - al sou 'n mens wens, dat die begeleiding
beter, karakteristieker was.’12)
'n Sterk indruk het die uitvoeringe gemaak op Dr. Alphons Diepenbrock, wat deur
‘aanleg, psiege en opvoeding voorbeskik was om die gloed, die “heilige oortuiging,
die tegniek van suiwer melodiese aard en ryk - deureengestrengelde metos tot eie
besit te maak en met eie taal te wek tot 'n nuwe geboorte.”
Die verdere studie oor Diepenbrock gee die skrywer geleentheid die manier van
komponeer van die meester te bespreek, wat hy doen aan die hand van die omwerkinge
van Goethe se “Wanderers Nachtlied”. Hy maak ons duidelik, dat Diepenbrook
allereers komponis was, dat sy lewenswerk was .. komponeer, voortbring van na
hoëre orde gegroepeerde tone en klanke,’ iets wat sinds 1621 (Sweelincks se dood)
in Holland amper nie plaasgevind het nie.
Van die vier belangrikste leiers het alleen Bernard Zweers nog, volgens die
toenmalige gebruik, in Leipzig gestudeer. Die opvoering van sy IIIe sim-
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fonie ‘Aan mijn Vaderland’ in 1890 was 'n groot gebeurtenis. Dit het hom 'n vername
plek in musikaal Holland verskaf en ‘hom aangewys as die man wat met die vorming
van tal van jeugdige komposiesie-leerlinge belas sou word’ (waaronder die Hr.
Dresden self).
Dr. Johan Wagenaar is deur Coeroy ‘skertsend, wysgerig, hekelend en dikwels
klugtig’ genoem en inderdaad staan hy as sodanig bekend. Die hr. Dresden sê egter
nog: ‘Sy wese hou egter meer in sig as dit en is gekompliseerder as 'n mens
oppervlakkig sou dink.’
Ook hy het 'n kring van jongeres om hom versamel waaronder Willem Pyper, Alex
Voormolen en Bernard Wagenaar (waarvan die laaste teenwoordig in Amerika woon).
Sinds hierdie boek in 1923 verskyn het, het die Nederlandse musiek nie stil bly
staan nie. In 1931 sou daar dus 'n behoefte aan 'n beskouïng oor die afgelope jare
kan wees. In sy werk: ‘Moderne Nederlandsche componisten’13) wys die hr. Paul F.
Sanders daar egter op, dat Dresden se werk nog steeds toonaangewend is. Sanders
se boek is dus nie as 'n vervolg te beskou nie. Tog sou 'n mens die uitgawe nie graag
mis nie daar dit uitgebreide studies oor die twee leidende figure in die teenwoordige
Hollandse musiekwêreld: Sem Dresden en Willem Pyper bevat.
In die eerste deel van die boek word eers stilgestaan by Cornelis Dopper. Van
hierdie komponis, wat teen 1932 sal aftree as twede dirigent van die
‘Concertgebouworkest’ is aan die konsertpubliek talryke orkes-stukke bekend: die
Ciaconna Gotica (waarskynlik die mees gespeelde Nederlandse orkes-stuk van die
laaste jare), die 6e en 7e simfonieë, die ‘Violoncello-concerto’, die musiek by Vondel
se ‘Lucifer’.
Wat die groot publiek helaas nie ken nie, is sy groot aantal, baie belangrike kore,
spesiaal kinderkore (veral op tekste van Adama van Scheltema). Die laaste tyd
komponeer die hr. Dopper ook Afrikaanse tekste, o.a. ‘Waghondjies’ van Jan. F.
Celliers (deur Hilversum tweemaal uitgesaai) en aan die einde van 1930 vier liedere
vir kinderkoor met begeleiding van 4 viole, op woorde van A.D. Keet (Die tekste is:
Kinderlied, Sneeu, Winter, Klaas Vakie). Buitegewoon geslaag is die kontrapuntiese
skryfwyse, wat Mnr. Dopper vir die eerste maal op hierdie manier in sy kinderkore
toepas.
Nog word in die eerste deel bespreek: Matthys Vermeulen, wat veral as krietikus
tussen 1909 en 1920 sy persoonlikheid laat voel het14), Alex Voormolen, wie se
klavierwerke 'n groot aantreklikheid het, spesiaal die twee kinderboeke vir klavier15),
al sal 'n mens die klank meer Frans as Hollands vind. En verder nog B. van den
Sigtenhorst Meyer.
Die grootste deel handel egter oor Dresden en Pyper. Van die hr. Dresden het die
Franse musikoloog Henri Pruniéres eendag geskryf16): ‘Die hr. Sem Dresden, die
eminente direkteur van die Amsterdamse Konservatorium

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

*33

PLAZA KINEMA, PRETORIA:
HOEKIE IN DIE FOYER.

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

180
is nie alleen 'n komponis van hoë waarde en 'n krietikus van 'n grote deurdringende
krag nie, hy is ook 'n ware geleerde, en 'n mens kan in Europa die musikoloë tel wat
ewe volmaak as hy die madrigaal-literatuur en die polifoniese gesang ken. Ek ken
behalwe Mgr. Casimiri in Rome geen enkele musikus wat 'n kerkgesang van Palestrina
met soveel soepelheid weet te dirigeer nie.’ Die groot verdienste van Sanders se
studie oor die hr. Dresden is, dat vir ons sy groot betekenis vir die Nederlandse
musiekkultuur duidelik word. Ons lees van die groot aantal oue en nuwe werke, wat
hy uitgevoer het met sy a-capellakoor van uitsluitend beroepsmusici. En dan blyk
dat die Nederlandse musiek nie op die laaste plek gekom het nie. 'n Mens kan amper
nie glo, dat dié koor 35 repetiesies gemaak het vóór die eerste uitvoering van Pyper
se ‘Heer Halewyn’ nie. En dat die hr. Dresden 'n twede opvoering slegs goedkeur
na nog 25 nuwe repetiesies. Luister op watter manier hy studeer:
‘Selfs hierby maak hy geen gebruik van die klavier nie. Elke dissonant, wat te
moeilik blyk, word uit die akkoord gehaal. Was die oorblywende akkoord volkome
suiwer afgestem dan plaas hy die dissonante weer versigtig en geleidelik daarteen
tot die hele kompleks volkome duidelik geword het.’
Die skrywer bespreek verder uitvoerig die komposiesies, waaronder die
‘Rameau-Suite voor Sextet’, die mannekoor ‘Boerenfeest’ wat in Weenen 'n groot
sukses gekry het, die Fluitsonate en die Strykkwartet. Ook som hy sy medewerking
aan verskillende tydskrifte op en laat ons oorbluf staan van sy werkkrag.
Dat die kritikus Dresden, hoe oop vir alle nuwe strominge hy ook al is, tog krieties
bly, kan 'n mens leer in hierdie bespreking uit die dagblad ‘De Telegraaf’17): ‘Eén
melodie van Mozart het meer vitaliteit as die hele makaber “ballscène” van die
Amerikaan (“A Victory Ball” deur Ernest Schelling), en met één deel uit “Eine kleine
Nachtmusik” stel Mozart generasies van musiekskrywers buite geveg’.
Sowel die boek van die hr. Dresden as die van die hr. Sanders sluit met 'n uitvoerige
studie oor Holland se belangrikste komponis: Willem Pyper. Reeds in Dresden se
boek in 1923 is duidelik uiteengesit, dat die groei van Pyper wel ontsaglik snel maar
volkome normaal gegaan het. Dat, as die maatstrepe van Pyper se kamermusiek nie
gelyktydig kom nie, dit geen a-ritme is nie, maar 'n verder uitwerking van die ritmiese
moontlikhede18). Sedert 1923 het Pyper se werk steeds gegroei, het baie belangrike
werke ontstaan, o.a. die ‘IIIe Symphonie’, die konsert vir klavier en orkes, die ‘6
Symphonische epigrammen’, die Scène-musiek vir ‘The Tempest’, die Fluitsonate,
die IVe Strykkwartet en die Sonate vir klavier.
Die uitgebreide studie van die hr. Sanders is dus baie welkom. Die skrywer, wat
met die hr. Pyper die leiding het oor die Tydskrif ‘De Muziek’ was uiteraard in die
geleentheid om ook Pyper se onuitgegewe werke te bestu-
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deer. So kry ons dus die ontwikkeling van die 1e kwartet (in 1914) af tot die ‘Quintet’
(in 1929). Die teks word nog verduidelik deur 25 notevoorbeelde en die
partituur-afdruk van die slot van die ‘6 Symphonische epigrammen’.
In die boek staan ook nog 'n volledige lys (met jaartalle) van werke van Pyper,
Dresden, Voormolen en v.d. Sigtenhorst Meyer. In Dresden se boek is lyste van
Diepenbrock, Zweers en Wagenaar.
In 'n feuilleton van die ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ in die begin van 1928
beskryf die hr. Brusse 'n besoek, wat hy gebring het aan die hr. Pyper, mederedakteur
en oprigter van die tydskrif: ‘De Muziek’. Hy vra hom dan: ‘Zoudt U de verschijning
van dit tijdschrift voor de muziek willen vergelyken met die van de “Nieuwe Gids”
in 1880 voor de literatuur?’ Waarop Pyper geantwoord het: ‘De materie is anders.
Maar stellig ik acht de oprichting in 1926 van “De Muziek” voor het andere gebied
even important als indertijd het Maandblad van die jonge literatoren was. - Alleen,
de strijd is nog moeilijker.’
In twee boeke19) ‘De Quintencirkel’ (1929, 2e druk 1931) en ‘De Stemvork’ (1930)
het Pyper die belangrikste opstelle gebundel, wat hy in die vier afgelope jare
gepubliseer het in sy tydskrif (en elders).
As duidelike eerste eis klink: ‘Musiek, oue èn nuwe moet ontroering gee’. Dan
kom egter dadelik as twede punt: ‘Maar simfonieë, kwartette en sonates bestaan slegs
ten behoewe van die seer spesiale ontroering genaamd die musikale’. Baie skerp
neem hy stelling wanneer hy skryf20): ‘'n Komponis komponeer alleen, wat hy nie op
andere wyse mee kan deel nie. Komponeer geskied alleen terwille van die resultaat
van komponeer - terwille van die klank as jy wil. Elke literêre of pikturale apercu
raak tenslotte slegs bysaaklikhede van 'n musikale opus’. En 'n ander keer21) skryf hy
oor R. Strauss se ‘Till Eulenspiegel’ wat in die eerste jare steeds van 'n beskrywende
programma vergesel gegaan het: ‘Die anekdotiese vergaan, die musikale waarde bly
oor... Ek is geneig om te glo, dat hierdie skynbaar beperktere - want uitsluitend
musikale - waardering die suiwerste is’.
Hy bewonder Berlioz se musiek dan ook, ondanks die slegte
programma-beskrywing, om die werklike nie veranderde musiek self.
Begryplik begroet hy die musiek wat uitsluitend 'n uiting van musiseervreugde,
van ‘het muzikanteske’ is, b.v. die Sinfonietta van die Tsjech Leos Janáček22): Dis 'n
manifestasie van die sterkste denbkare musiseervreugde - 'n instink wat na die periode
van die groot klassieke lang, al te lang uit die mode geraak het’. Op die vraag of 'n
mens kan leer komponeer, antwoord hy: ‘Je mòet het zelfs leeren’ en bo aan 'n artiekel
oor Maurice Ravel haal hy dan hierdie woorde van Tristan Klingsor aan23): ‘Die
ambag is niks vir hom, wat niks te sê het nie. Maar vir hom wat iets uit te druk het,
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is niks belangriker nie.’ Teenoor die mode-invloede staan hy afwerend: ‘Jazzinvloede
het hul adepte onherroeplik na die periferie van die platste amusementskuns gedryf’24).
Terwyl hy vir die aanhangers van die Neoklassisisme of die Neue Sachlichkeit slegs
bitterhede en skerpheid het (b.v. die Stravinsky van die laaste jare, wat weer 'n
verdediger gevind het in Lou Lichtveld).
Die primêre musikale elemente noem hy: ‘Melodie en ritmiek’. Secundêr:
Konstruksie, harmoniek en kontrapunt’. Hy kom van hieruit tot die veroordeling van
'n jong komponis van Europese beroemdheid (wat weer deur C. Höweler verdedig
is): ‘Paul Hindemith het ek nooit vir 'n komponis kon hou nie... Vir Hindemith het
die fenomeen melodiek waardeloos geword. Omdat sy apersepsie van die melodiek,
van huis uit, verkeerd gerig was (Reger-erfnis)’.
Natuurlik is Pyper as moderne komponis partymaal beskinder as verwerper van
die ou meesters. Sy beide boeke getuig egter van die omgekeerde. Hy trag 'n figuur
as Beethoven te sien: suiwer as musikus en hy glo, dat Beethoven 'n groter meester,
'n magtiger towenaar sal blyk ‘naar mate 'n mens hom minder as halfgod of heilige
buite die wet en bowe die indiwiduele appresiasie plaas’. Vir Haydn en Mozart eis
hy beter, suiwerder waardering en bewondering: ‘Dis onhistories om Haydn en
Mozart te verlaag tot toortsdraende voorlopers.’ En hy vra wie hom kan duidelik
maak ‘in watter opsigte Mozart se simfonie in 9 moll oortref kon word deur een van
Beethoven se neë orkestrale skeppinge of deur al neë te saam.’
As positiewe blyk van sy bewondering is daar sy bewerkinge; o.m. Mozart se II
Sonate, Haydn se Klavierkonsert bewerk en georkestreer, 'n Kadens wat hy vir
Beethoven se Ie Klavierkonsert geskryf het, die bewerking van die Sonate vir
violonsello en klavier van die 18e eeuse Hollander Pieter Hellendaal.
Is dit dan 'n wonder, dat by die benoeming van die hr. Pyper tot Direkteur van die
nuwe Rotterdamse Konservatorium25) van alle kante blyke van voldoening kom?26)
Die hr. Brusse het die gawe vir leierskap reeds by sy besoek in 1928 gevoel, toe hy
skryf oor wat hy beëndig het vir 'n leerling wat gewag het: ‘En in my besef van 'n
vorige periode het ek die seun (die leerling) tog wel ewe om hierdie lesse kan beny.
Want watter boeiende en inspirerende leermeester moet hierdie moderne komponis
wees in die nuwe gebiede van die geestelike lewe waar ons, oueres, nou en dan oor
die slagboom heen verwonderd binnekyk.’
Die Nederlandse volk het dan ook vol toekomsvertroue geluister na die woorde,
wat die hr. Pyper by die opening van die Konservatorium gespreek het: ‘Musiek is
nie die voorreg van sommige nasies nie; musiek is die onvervreemdbare besit van
iedereen, van elke nasie, van elke volk.’
JAN BOUWS.
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Eindnoten:
1) Die deurgaande groei is waar te neem in die volgende lys komponiste wat na 1900 gebore is
en as derde geslag na 1880 optree:
Leo Smit (1900) en Emmy Heil (1901): leerlinge van S. Dresden; Hans Straesser 1902), Piet
Ketting (1905), Mr. Guillaume Landré (1905), Bertus van Lier (1906), W. van Otterloo (1907),
Ir. Henk Badings (1907), almal leerlinge van W. Pyper. Van die meeste daarvan is werke al
opgevoer in die buiteland. Voor 1900 o.a. Henriette Bosmans (1895) leerlinge van Pyper en
W. Schuurman (1898), leerling van S. Dresden en Albert Roussel te Parys.
2) Frans Hannema ‘De muziek in Nederland’, De Muziek V, No. 2.
3) ‘Mengelberg’ deur Edna Nicholson Solitt, Haarlem 1931 by Tjeenk Willink.
4) André Coeuroy: ‘Panorama de la musique contemporaine’ bl. 57-58. Uitgawe: Kra, Parys, 1928.
5) Inderdaad gebruik Willem Pyper in sy ‘6 Symphonische epigrammen’ (1928) die eerste mate
van ‘O, Nederland, let op u saeck’, maar hier kan 'n mens nie praat van ‘invleg’ nie, soos
Coeuroy bedoel.
6) G.J. Aubry noem in ‘La musique et les nations’ (Londen by Chester, 1922) slegs terloops A.
Voormolen. ‘Von neuer Musik’ (Marcan-Verlag, Keulen, 1925) swyg heeltemal daarvan. Dr.
Rudolf Mengelberg behandel in ‘Nederland’ (A. Blitz, Amsterdam) die musiek baie vlugtig.
Henry Asselin sê in ‘La Hollande dans le monde’ (Uitg. Perrin, Parys, 1931, nuwe Uitgawe)
oor die komponiste niks wat tieperend is nie.
7) Kyk na die ‘Radiokritiek’ in die Groene Amsterdammer van 6. 12. 1930, op bl. 16.
8) Charles Wolff: ‘Disques’. Uitg. Bern. Grasset, Parys, 1929.
9) Kyk ‘Neerlandia’ van Desember 1930.
10) ‘Ned. boeken over muziek’ in ‘Die Huisgenoot’, 7 Februarie 1930.
11) Uitgawe ‘Elsevier’, Amsterdam 1923.
12) Vergelyk hiermee: Willem Pyper: 8 oud-Nederl. minneliedjes, 1920. Uitgawe: W. de Haan,
Utrecht, en W. Pyper: 8 oud-Hollandsche liederen, 1924. Uitg. J.A.H. Wagenaar, Utrecht.
13) Uitg. J. Philip Kruseman. 's Gravenhage, 1930.
14) ‘Klankbord’, 1929. Uitgawe De Spieghel, Amsterdam, Mechelen. 2e druk 1930. Die boek maak
in letterkundige kringe veel opgang.
15) Edition Rouart, Lerolle et Cie., Parys, 1924 en 1926.
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16) en
17) Telegraaf, 15 Jan. 1925 en 10 Nov. 1924.
18) Kyk ook: ‘Die Nuwe Brandwag’, I, No. 4, bl. 315 in die artiekel: ‘Die modernisme in musiek’,
deur die hr. Gerrit Bon.
19) Uitgawe: E.M. Querido, Amsterdam. Twede druk 1931.
20) 25 Oktober 1928.
21) 25 Oktober 1928.
22) 25 Oktober 1928.
23) ‘Concertgebouw-programma’ van 22 Des. 1927; 17 Febr. 1929, en
24) Wozzeck-nommer: 7 Okt. 1930.
25) Die hr. Pyper bly Amsterdammer.
26) Kyk b.v.: ‘Morks Magazijn van Sept. 1930’, en ‘De Tijdingzaal’, No. 20, Julie 1931. (Hierdie
3maandelikse tydskrif word op aanvra gratis gestuur. (Keizersgracht 333, Amsterdam C.)
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Nuwe Boeke.
Alle nuwe boeke deur die Redaksie, Bus 1266, Pretoria, ontvang, word
hier aangekondig. 'n Latere bespreking van die aangekondigde boeke is
nie uitgesluit nie.
Blok, Thos.: Handleiding vir die Aardrykskunde-Onderwys vir onderwysers in
die Laerskool. Nasionale Pers Beperk, Bloemfontein, Kaapstad, Stellenbosch,
1931. Prys 3/6, posvry.
Diepenhorst, Dr. P.A.: Dr. A. Kuyper, Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam. De Erven F. Bohn, N.V., Haarlem, 1931.
Plessis, M. du: Die verkeerde du Toit. Klugspel in drie bedrywe. H.A.U.M.,
Kaapstad. 1931. Prys 1/1 posvry.
Toit, F.J. du: Gulliver by die Reuse. (Uit Gulliver se Reise.) In Afrikaans
bewerk. H.A.U.M., Kaapstad. 1931. Prys 2/6 posvry.
Bosman, Dr. F.C.L., en Dreyer, Eerwaarde A.: Hollandse Joernalistiek in
Suid-Afrika gedurende die 19de Eeu. Lewenssketse van Hollandse Joernaliste
in Kaapland, met Portrette. 1931.
Dominicus, Dr. F.C.: De Bron, Deel I en II. Nigh en van Ditmar, N.V.,
Rotterdam. MC, MXXXI.
Gemser, Dr. B.: Spreuken II. Prediker en Hooglied van Salomo. J.B. Wolters,
Uitgevers-Maatschappij, N.V., Groningen-Den Haag-Pretoria, 1931.
Groenewald, P.J.: Frans. J.H. de Bussy, Pretoria. Prys 5/- posvry.
Friedenthal, Julius M.: Ondank is die wêreld se loon. Nasionale Pers Beperk,
Bloemfontein, Kaapstad, Stellenbosch, 1931. Prys 4/9 posvry.
Haantjes, Dr. J.: Afrikaans Proza. Uitgeversmaatschappij, Amsterdam. MC,
MXXX,
Leipoldt, Dr. C. Louis: Die Donker Huis. Nasionale Pers Beperk, Kaapstad,
Stellenbosch, Bloemfontein, 1931.
Pienaar, Dr. E.C.: Taal en Poësie van die Twede Afrikaanse Taalbeweging.
Nasionale Pers Beperk, Kaapstad, Stellenbosch, Bloemfontein. 1931.
Reitz, Joubert: Die Dolosgooier. Afrikaanse romantiese verhaal. Nasionale
Pers Beperk, Bloemfontein, Kaapstad, Stellenbosch. 1931. Prys 5/6, posvry.
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Steyn, Sannie: Kindergediggies. Geillustreer. Juta en Kie., Beperk, Kaapstad
en Johannesburg. Prys 1/6.
Van Bruggen, Jochem: Booia. J.H. de Bussy, Pretoria. Prys 7/6 posvry.
Van Bruggen, Jochem: In die Gramadoelas. J.L. van Schaik, Bpk., Pretoria.
Prys 7/6 posvry.
Van Malsen, H.: Alexander Frederik de Savornin Lohman. De Erven F. Bohn,
Haarlem. 1931.
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S. Calecott, Sy Persoon en Sy Werk.
TOE ek die plan gevat het om 'n opstel oor die werk van Caldecott te skrywe, het ek
een Sondagagtermiddag op besoek gegaan by mevrou Caldecott in Wynberg. In haar
huis hang 'n groot getal van sy werke, en alles wat 'n skrywer aan materiaal vir 'n
opstel verder nodig het, het ek daar gekry.
Vroeër het ek slegs weinig van sy werk in Kaapstad gesien, die skilder het ek nooit
ontmoet nie; dubbel dankbaar moet ons dus wees dat hyself dikwels sy denkbeelde
oor kuns aan die papier toevertrou het, in die vorm van kort opstelle in ‘The South
African Nation’. Die opstelle gee ons naas die mondelinge inligtings van sy vrou
altans enige vergoeding vir die onbekendheid met sy persoon.
Robuus van gestalte en gesondheid was hy nie. Toe die toestand op die oorlogsfront
in Frankryk in 1918 kritiek geword het, het hy opnuut diens geneem, hierdie keer in
die Franse leër. Reeds toe het hy weens sy swak gesondheid g'n aktiewe diens gedoen
nie, maar hy was werksaam as tolk tussen die Franse en die Engelse. Dat hy hom
tog vir die diens aangemeld het, bewys sy impulsiewe temperament.
Gebore in Kimberley in 1886, het hy vir sy vorming in 1912 na Parys gekom, en
by die Ecole des Beaux-Arts het hy gewerk in die atelier van Gabriel Ferrier, wat hy
jare later nog liefdevol gedenk. Die tyd in Parys, onderbreek deur 'n kort verblyf in
München, het sy kuns en sy hele persoonlikheid gevorm. Sy geestelike verskyning
dra sterk die stempel van 'n moderne mens. Nie net sy kuns het hy beoefen nie, hy
het gestudeer, en veral die letterkunde het sy liefde gehad. Die Franse filosoof en
skrywer, Anatole France, het hy bewonder as Europa se grootste lewende seun. En
self was hy 'n goeie stilis.
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In 1923 eers keer hy na Suid-Afrika terug en gaan na Johannesburg, waar hom egter
'n teleurstelling wag: hy vind daar geen kunslewe, geen opwekkende milieu nie, hy
voel hom eensaam en verlang na Europa. Ontnugter deur die geestelike armoede van
Suid-Afrika se grootste stad, keer hy dit die rug toe; hy besef dat sy offer te groot
sal wees as hy daar bly, gewoond as hy is aan die verfynde spanning van gees en
gevoel waarin hy in Parys jarelank geleef het. Reeds maak hy die plan om met sy
moeder die land van sy geboorte, wellig vir goed, te verlaat, maar gelukkig leer hy
in Kaapstad sy toekomstige vrou ken, en die spoedig volgende huwelik het hom hier
gehou.
Met oortuiging en geesdrif gaan hy hom nou wy aan 'n nuwe taak: die behoud van
die Suid-Afrikaanse natuur in haar ongerepte skoonheid. Sy ywer vir die stigting van
natuurparke, wildtuine, word die passie van sy lewe. Dit is geensins 'n breuk nie: dit
is 'n ombuiging van sy aktiwiteit, 'n aanpassing aan die omstandighede. Want daardie
arbeid is, netsoos sy intellektuele verdieping in probleme van kuns en lewe, ook weer
'n aanvulling van sy artistieke roeping. Hy het op sy togte en sy kampeer in die
Bosveld diep besef watter skatte vir die toekomstige geslagte van kunstenaars daar
bewaar gaan word in die wildtuine. Hyself het daar talryke studies gemaak, sommige
baie vlugtig, ander meer uitvoerig, maar almal raak en gevoelig. Sy beweeglike
temperament het hom gou in kontak gebring met die aparte skoonheid van die diere
en mense in 'n omgewing wat reeds die primitiewe jagters geken het.
Sy produksie hier is nie te omvangryk nie: ongeveer 'n vyf-en-dertig skilderye,
naas 'n aansienlike aantal tekeninge. Reeds in December 1929 het die dood hom
weggeneem na 'n lang lyding.
***
In sy lang studiejare in Parys het Caldecott 'n sorgvuldige tegniese kundigheid
ontwikkel, die basis vir alle kuns. Vir 'n tydlank het hy hom die meeste aangetrokke
gevoel tot die Parnassiens, baie vooruitstrewende artieste, onder wie Picasso; en nog
in Suid-Afrika het hy vol warme bewondering oor hulle en hul roeping geskrywe:
‘Bewus of onbewus is hierdie mense, wat deur 'n God afgesonder is van hulle
medemense, besig om die denkvorme van die toekoms te ontwikkel, wat die lewe
en die gevoelens sal vorm van die kinders van al die miljoene van die wêreld van
vandag. Hy wat hulle wêreld binnekom, sal daar 'n siele-skoonheid vind wat die besit
is van diégene wat die vreugde ken om te ly vir daardie werklikheid wat nou nog net
'n droom is.’ Maar sy weg het hom reeds in Parys teruggevoer na die impressioniste,
soos die ‘Revue Moderne’ kort voor sy vertrek in 'n waarderende opstel opgemerk
het.
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Nou is daar moderne skilders en skrywers oor kuns wat die impressionisme as 'n
oorwonne kunssoort beskou, en wat selfs nie aarsel om dit as dilettantisme te
bestempel nie. Caldecott self het 'n afsku gehad van die indeling van die kuns in
allerlei rigtings, en ongetwyfeld sou hy vir so'n vernietigende oordeel oor sy eie
‘kunsstyl’ slegs 'n glimlag oor gehad het. Sy wagwoord, vir die beskouing van elke
kunswerk, was: ‘Soek die kunstenaar’, soek net altoos na 'n kontak wat die kunswerk
teweegbring tussen jou, die beskouer, en die maker. Dit is, in hierdie lig beskou, dan
ook onregverdig om die soort kunswerke waaruit die karakter van die maker nie
besonder sterk spreek nie, as swak van oortuiging te bestempel. Die impressionistiese
kunstenaar se bedoeling is juis: dat ons saam met hom die indruk ondergaan en
deurleef wat hyself gehad het toe hy sy werk geskilder het. Hy wil homself nie opdring
nie, hy is tevrede met 'n beskeie rol.
Hierdie houding spreek duidelik uit die eerste afgebeelde stuk, die portret van 'n
jong vrou, nog in Parys geskilder. Dit is 'n fyn en gevoelig met kryt getekende kop,
en rondom die gesig is met teer kleure, grys en bleekgeel en olyfgroen, 'n stemming
aangebring, 'n mistieke, dromerige stemming. Daar is g'n duidelike motief te onerskei
nie; links bo lyk dit of 'n slank wit voël met uitgestrekte vlerke vlieg, aan die
linkerkant kan 'n mens meen om 'n vreemde plantegroei te bespeur; lenige bladranke
lyk die wange te omstrengel, maar dit alles is onwerklik, slegs bestaande in 'n droom.
Die vrouegesig self het 'n starende, dromerig-afwesige uitdrukking; die irreële van
sy omlysting is daarmee volmaak in ooreenstemming. Tog is hierdie stuk nog nie so
suiwer impressionisties soos die werke wat hy naderhand hier gemaak het nie. Die
kop vertolk baie van die lewensgevoel van die kunstenaar self, 'n verlange, 'n
mymering rondom 'n ideaal.
In Suid-Afrika het die skilder hom meer spontaan oorgegee aan die skoonheid wat
hom getref het. Heel moontlik was dit die herontdekking van die ou vertroude
skoonheid wat hom so'n nuwe frisheid gegee het. Daarby dink ek mag die werk van
Wenning, wat hy baie bewonder het, iets daarmee te doen gehad het om hom met
volle oortuiging te laat terugkeer na die natuur. Deur 'n vergelyking met Wenning
se werk blyk egter dat Caldecott dieper speur en verder strewe. Soos ook by sy groot
Franse en Hollandse voorgangers word daar deur hom gesoek na abstrakte dinge, na
die lewe van vorme en kleure, soos dit tril en tintel in die lig. Terwyl Wenning hom
meer bepaal by die plastiese uitbeelding van landskap en stillewe, en veral dus die
stof wil uitdruk en voelbaar maak, trag Caldecott juis om die onstoflike van lig en
lug in eerste instansie op sy doeke te kry. Laat ons byvoorbeeld kyk na die reproduksie
van die straat in Kaapstad, wat ter ere van die besoek van die prins van Wallis met
vlae van allerlei kleurpatrone versier is. Uitdruklik
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wil ek weer opmerk dat die kundigheid wat hier die penseel gevoer het, groot is. Die
leek besef ternouernood hoeveel studie en hernude opmerksaamheid daar nodig
gwees het voor 'n motorkar met so min lyne en kleure gegee kan word. Wat die arties
egter wou gegee het, en ook werklik gee, is die spel van chaotiese kleurvlekke en
ligglimpe wat die straat opvul. Die ry voertuie op die voorgrond regs staan daar net
om die volle lig te temper en om 'n nuwe kleureskema te laat ontstaan. Die hoë wit
gebou in die ry gewels regs is allesbehalwe naturalisties gegee, dit werk bloot as 'n
ligkolom wat oprys by die gewemel van voertuie daaronder. Die skilder kyk vanuit
'n verhewe standpunt op die gedoente benede hom. Die Prins is al weg al, die vlaetooi
is enigsins doelloos bo die toevallig verspreide motors, maar die lig speel daar in die
straat netso onverstoorbaar soos voorheen. Dis nie die mense met hulle eienaardige,
dikwels leë geesdrif, wat hom hier belang inboesem nie: dis net die vrye lug en lig.
Enkele verstrooide figure, onbewus van die groter prag wat daar nou te sien is, beweeg
daar in die straat. Daar is dus niks van romantiek te bespeur nie, niks van
sentimentaliteit; die impressionis soek sy krag en sy waarheid in selfbeperking: tot
lig en kleur. Hy eis van sy medium, die verf, nie meer as wat dit kan gee nie, maar
terselfdertyd verfyn hy die twee-eenheid van lig en kleur soveel hy kan, dring hy
deur tot sy ware wese.
Caldecott self wou dit die mense laat verstaan dat daar in 'n kunswerk iets meer
moet wees as net 'n afbeelding. In een van sy opstelle noem hy die kopieer van die
natuur, van wat 'n mens sien, 'n laagstaande en nodelose poging om 'n aspek van die
natuur te dupliseer. Daarby kom dan nog dat allerlei motiewe wat opsigself niks met
kuns te doen het nie, somtyds 'n groot rol speel by die keus en die behandeling van
die onderwerp. Ironies laat hy 'n verdediger van hierdie soort motiewe aan die woord:
‘Die roeping van 'n kunstenaar is om die roem van sy land te vermeerder. So verstaan
jou landgenote dit ook. As jy hulle ondersteuning wil kry, en 'n werklik nasionale
skilder wil word, dan moet jy Tafelberg as 'n agtergrond op jou skildery sit, en sorg
dat dit hoër lyk as wat dit werklik is. Jy sal sodoende jou landgenote, wat hierdie
berg tereg as hulle nasionale roem beskou, vlei. Ook sal dit vanpas wees om historiese
tonele te skilder, veral sulkes waarin die wit seksie van jou landgenote besig is om
te veg met die ander.’
Dergelike uitinge, trouens sy opstelle in die algemeen, wys daarop dat Caldecott
hom gereeld rekenskap gegee het van wat hy moes doen. Hy het, ook met sy verstand,
daarna gestrewe om 'n ware arties te wees, en niks anders nie. Hierdie verstandelike
werksaamheid by kunstenaars word dikwels onderskat; die mense meen dit is net
die gevoel, die intuïesie, wat 'n kunswerk skep, maar niks is minder waar nie.
Caldecott het blykbaar gesien dat dit in Suid-Afrika nog meer nodig is as in ouer
kultuurlande om daarop te
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wys. Alweer hanteer hy die wapen van die ironie: ‘Die Boesmans van die Kalahari
en sommige van my tydgenote wat ek nie hoef te noem nie, het deur 'n goeie toeval
vrygebly van kennis, of tenminste begrip. Hulle werk wen ons simpatie deur sy
kinderlike kwaliteite. Omdat hulle nooit dink nie, maak hulle ook nooit foute nie.’
'n Kunstenaar wat hom van die massa onderskei deur 'n opregte strewe sonder
bybedoelinge, het sy simpatie geniet. Die beste voorbeeld is Irma Stern, wie se
dapperheid om alleen te kan staan hy bewonder het.
Ons keer terug tot sy werk.
Op die skildery ‘By die kragstasie, Kaapstad’ word ons 'n stuk van 'n Kaapse
voorstad gewys wat in die gewone sin van die woord nie mooi is nie. Die straat op
die voorgrond is kaal en leeg, die mure aan weerskante is troosteloos van banaliteit;
dit is eintlik nie 'n straatgedeelte waar mense woon nie, en die houding van die twee
figure wat kom aanstap, bewys hulle onverskilligheid teenoor die omgewing. Tog
beslaan hierdie straat met sy sywande meer as die helfte van die hele doek se
oppervlak. Op die twede plan is 'n groep fabrieksgeboue, uit 'n boukundige oogpunt
ook alweer lelik. Die grootste skoorsteen is vir die komposiesie belangrik, maar die
telegraafpaal op die voorgrond raak dit aan, wat 'n ander skilder waarskynlik sou
vermy het. 'n Motorlorrie staan buite voor die poort. Die agtergrond vorm 'n stuk
hemel en die linkerhelfte van Duiwelspiek, waarvan veral die kranse deur kleur en
vorm 'n onherbergsame indruk maak. Die brok natuur word as dit ware weggedruk
deur die prosaiese, ja brutale werk van mensehande.
'n Suiwer impressionistiese kunswerk. Selfs die vir kuns minder ontvanklike
persoon sal dadelik die vraag stel: waarom is daardie troostelose onderwerp gekies?
En die vraag stel beteken tewens: daaroor nadink, die begin van 'n waardering. By
verder oorweging is dit moontlik om te verstaan dat 'n meer natuurgetroue behandeling
van die groen berghelling die bedoelde stemming sou verstoor; dit sou 'n ongepaste
toon van vrolikheid word temidde van die troosteloosheid. Maar, sal die krietiese
gees opwerp: die hellings is mos mooi beplant en groen. Maar ons moet net noukeurig
oplet hoe selfs sulke groen vlaktes by 'n sekere beligting veel van hulle kleur verloor,
meer grys en somber word. Die skilder is getref deur die stemming wat daar op 'n
bepaalde uur van 'n bepaalde dag op hierdie straathoek geheers het. As hy dit gaan
skilder, sal hy sonder om die natuur geweld aan te doen as vanself 'n dergelike
beligting kies, dit heel moontlik nog iets sterker maak om die gewenste totaalharmonie
te verkry. Sy doel is mos nie: om 'n kopie sonder meer te maak nie, maar om sy
gevoelens wat gewek is deur die konkrete natuurbeeld te vertolk met die vorme en
kleure van daardie selfde beeld. In laaste instansie is so'n kunswerk dus ook simbolies;
en juis
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as 'n mens die graad van simboliek nagaan, is dit 'n baie doeltreffende toets of daar
met 'n kunswerk 'n nuwe waarde geskep is of nie.
Die laaste afgebeelde werk is gemaak naby Montagu, waar Caldecott vir sy siekte
heul gesoe khet. Hy het baie gely, maar die skildery tintel van vreugde. Die gekose
landskap is opsigself nie imposant nie, daar ontbreek selfs ten enemale 'n stuk van
die hemel, die geel krans vul die hele gatergrond, en ook die voorgrond is somar 'n
stukkie van die aarde, sonder enige opmerklike besonderheid.
Dit het die skildersblik getref hoe die alleenstaande boom daar aan die voet van
die rotse sy wortels ingeboor het, hoe die stam 'n endjie moet wegkruip om by die
sonlig te kom, en hoe die volgevormde kruin daar op die beskutte plekkie oorversadig
word van lig. Hoe sterk moes die impressie gewees het, dat die sieke sy pyn vergeet
en homself oorgegee het aan die prag van die skepping! Ons kan verstaan hoe
kunstenaars getuig dat elke werk wat hulle totstand bring, vir hulle 'n bevryding
beteken. Hulle kry die gawe om in voeling te kom met die skoonheid, en om met al
die krag wat in hulle is te getuig van die blydskap daaroor. Tot in die laaste maande
van sy lewe moes Caldecott 'n gelukkige, begenadigde mens gewees het.
Hy het gelewe en gestry vir ideale. Veral sy onvermoeide ywer vir die wildtuine
het groot erkenning gekry, en dit is nog tydens sy lewe met sukses bekroon. Mag
hierdie opstel daartoe bydra om ook vir sy ander, en sy mees belangrike arbeid die
bewondering wat dit so ten volle verdien, by die lesers van hierdie tydskrif op te wek
en te vernuwe.
A.C. BOUMAN.
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Semietiese Invloede op Westerse Kuns.
(Slot.)
WANNEER die Nederlandse straatjeug sing: ‘Sara, je rok zakt af’, ens., soos dit 'n
halwe eeu gelede mode was, sal mens nie lig daaraan dink dat inspirasie vir hierdie
sielsverheffende teks gekom het van die Arabiere nie. Tog is dit so, al was dit indirek.
Die woorde is deur 'n onbekende volksdigter gemaak op die melodie van 'n mars uit
die opera ‘Boccaccio’, van die Dalmatiese kapelmeester Suppé. Dat Boccaccio die
nodige beroemdheid verwerf het om vir Suppé te besiel is vernaamlik die gevolg
van sy ‘Decamerone’. Moderne navorsers het vasgestel dat heelwat stof daarin
afkomstig is uit Arabiese bronne. Siedaar die konneksie!
Of die bedoelde navorsers gelyk het weet ek, as on-deskundige, nie. Op die gebied
van filologie en letterkunde sowel as die van geneeskuns het die een geslag die
gewoonte om te wil omvergooi wat deur sy voorganger ‘vasgestel’ is. Die invloede
wat in hierdie paar artiekels bedoel word kry mens soms onverwags, maar dan
ontbreek hul party keer juis waar jy hul sou loop soek het. Dit sou interessant wees
om aan die betoog iets vas te knoop oor die invloed van die Arabesk op Europese
illustrasie sowel as ander sierkuns (in die musiek het dit ook navolging gevind).
Helaas beweer die geleerdes dat Arabiere nie daarvoor verantwoordelik is nie,
netsomin as Moses vir mosaiek. En dis gevaarlik om vir 'n nasie soos die Arabiese
iets te wil aanvryf wat hy altemit nie graag sien nie; as gevolg van die vorentoe stoot
van vier nuwe koninkryke in die sfeer Arabië-Mesopotamië is daardie mense hul
nasionale bewussyn op pynlike manier verskerp!
Vakmanne sou met meer sekerheid kon skryf oor die invloed van Arabiese bou-styl;
indien hierdie artiekel hom moet gaan besighou met die posiesie van die boog
(spitsboog e.a.), in vergelyking met die Griekse driehoek, sal daar g'n plek meer
oorbly vir noemenswaardige ander opmerkings nie. Langs die Middellandse See het
variasies van die Arabiese bou-orde hul ingeburger, wat saamhang met die smaak
van die inwoners sowel as die klimaat e.a. omstandighede. In hoe ver die Gotiese
styl daarvan afstam is 'n kwessie waaroor die menings uiteenloop; 'n kenner van die
geskiedenis van die Gote verseker my dat die besonder afwyking van die algemene
Goties, gebesig deur die Ridders van die Duitse Orde (aan die Oossee) sonder twyfel
beinvloed is deur Saraseense modelle.
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In die algemeen vertoon nòg die woningbou nòg die styl van kerke, paleise en ander
groot geboue in Europa of Amerika noemenswaardige tekens van Oosterse invloed.
As uitsondering is hierbo al 'n aantal lande genoem. Waarskynlik mag ons Rusland
daarby voeg; die eienaardige vorm van sy koepels moet tog seker in Asië gesoek
word. Of dit meer Tartaars of Semieties is moet die manne van die vak maar uitmaak.
Die Jode het lankal g'n eie bou-styl gehad nie. Hul Sinagoges is meesal in 'n
baster-Arabiese styl.
Die invloed van Arabiere op die Westerse letterkunde as gevolg van die Spaanse
okkupasie is in die twede artiekel behandel. Afgesien daarvan verdien nog een faktor
vermelding, n.l. die versameling sprokies bekend onder die naam
‘Duisend-en-een-Nag’. Die legende oor hul ontstaan is deur die Russiese komponis
Rimsky-Korsakov besing in sy toondig Sjeherazade, maar van baie groter invloed
was hul op die literariese toon van Europa. Dis minder bekend dat hul eers 'n goeie
tweehonderd jaar gelede daar versprei is en wel deur 'n Franse vertaling. Die
weelderige fantasie wat in verskeie van die vertellings tot uiting kom moes wel
inwerk op die meer nugter vertelkuns van Westerse digters. Orientaliste het hul al 'n
hele paar eeue geken voor hul vertaal is, want in die vyftiende eeu is hul in die
Arabiese teks oorgebring uit Egipte na Europa.
Dit skyn egter of hul oorspronklik versamel is in Persië. Volgens mense wat dit
behoor te weet is daar drie samestellende dele: die grappige sprokies is werklik
Arabies; die wat bowenatuurlike gebeurtenisse beskryf kom uit Brits-Indië; die van
sentimentele geaardheid is eintlik Persies. Indien dit so is, kan die Semietiese deel
van die invloed op Westerse kuns maar gering wees. Die Perse behoor mos by die
Indo-Kaukasiese volke, al het hul seker wel semietiese bymengsels. Grappigheid is
nie 'n kenmerk van Westerse sprokies nie. Dis die bowenatuurlike in die
‘Duisend-en-een-Nag’ wat in Europa die fantasie opgewek het. By die gebroeders
Grimm speel dit 'n groot rol, dog hulle was miskien ook maar net die letterkundige
vorm-gewers aan wat lankal in die Duitse volksmond gelewe het. Andersen is meer
gevoelig. Musäus is by uitnemendheid humoris, selfs waar hy (soos in sy ‘Rübezahl’)
die bowenatuurlike 'n plek gun. Die voortdurende skildering in skril kleure van sowel
rykdom as armoed, van grootheid van karakter en gemeenheid, ellende en lus, in die
1001 Nag kan op die duur nie akkordeer met die Westerse temperament nie. Die
tragi-komiese gevare waarin sy helde kom deur gewaagde liefdes-awenture hang
saam met die harem-stelsel en kon derhalwe nouliks inslaan in N.-Europa. S.-Europa
het heelwat daarvan oorgeneem, omdat in Latynse lande tot vandag toe baie meer
neiging tot daardie stelsel bestaan as b.v. in Engeland of Holland.
***
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Dit word tyd om te kom op die tak van kuns waarin Semietiese persoonlikhede,
amper uitsluitend van Joodse afkoms, van besonder groot gewig was, nl. die musiek.
Dit was lank gewoonte om ons toonkuns te beskou as 'n bloeisel van die menslike
gees waarin die Ooste part nog deel gehad het. Van die ou musiek is amper niks aan
ons oorgelewer nie. Ofskoon een en ander bekend is omtrent Griekse liedere, is tot
kort gelede algemeen verklaar dat die oorsprong van al wat ons besit nie baie verder
teruggaan as die Renaissance-tydperk nie.
Vandag is daar kenners wat daar anders oor dink. Dr. Hadow, die talentvol, goed
ingeligte en elegante skrywer van ‘Studies in Modern Music’, sê in sy kort begrip
van musiekgeskiedenis dat ‘die invloed van ou-Joodse musiek op vreemde manier
onderskat is’.
Die Jode, voeg hy daar by, het ‘altoos spesiale aanleg vir musiek getoon. Die Ou
Testament is vol bewyse van die liefde vir musiek.’
Weliswaar wys hy daarop dat daar in Bybelse dae g'n harmonie bestaan het nie.
In elk geval was egter ‘Joodse musiek vèr voor by die van ander volke in die ou
wêreld.’ Die ou kerksange van die priesters in die Christelike kerk, sê hy: ‘waarop
ons bestaande gewyde musiek tot groot hoogte gegrond is, het waarskynlik van
Joodse bronne gekom.’
Die gebrek aan verfyning en beskawing, wat die eerste duisend jaar n. Ch. in
Europa gekenmerk 't, het egter ontwikkeling vertraag. Hieronymus bv. verklaar dat
‘'n Christelike jongedogter nie moet weet wat 'n lier of 'n fluit is nie.’ En hy was
maar net een stem onder die baie wat elke spoor van lieflikheid - 'n eienskap waarin
musiek uitmunt - wou doodtrap. Intussen het die Arabiere tot die huidige dag hul
nalatenskap op musiek-gebied in Spanje. Wie op 'n somer-aand na die platdak klim
in Sevilla en die s.g. Flamenco-sang, met sy kurktrekker-agtige wendings, hoor
opgaan in stadige melankolie, sal hom nie tweemaal afvra of dit Asiatiese tone is
nie. Dit is verwant met die volksang wat b.v. in Turkye nog bestaan en wat knap
deur Tschaikowsky verwerk is in die Arabiese Dans van sy Casse-Noisette - baie
meer karakteristiek as Grieg instaat was om dit in Anitra's Dans te doen.
Terloops sy hier vermeld dat Flamenco, snaaks genoeg, beteken Vlaams! Die
Arabiese volksang het daardie naam gekry omdat tydens die Spaans-Nederlandse
oorloë die aristokratiese Spanjaarde alles op veragtende toon Flamenco genoem het
wat minderwaardig was of tot die volksklas behoor het. Die verwantskap van
Flamenco-musiek met die oorspronklike Joodse kom nog hier en daar uit in bestaande
Sinagoge-sang, spesiaal in die s.g. Sjalsjeleth-figuur, wat baie seldsaam gebesig word
in die liturgie.
As gevolg van oorsake, in die twede artiekel al genoem, het Jode in Europa eeue
lank g'n regstreekse invloed op die musiek van Germane of
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Latyne kon oefen nie. Die eerste groot Joodse musikus is Salomon Rossi van Mantua,
'n eeu voor Bach. Van hom besit ons o.m. 'n melodie op Adon Olam (die verheerliking
van Gods majesteit, elke dag in die sinagoge gesing) wat heeltemal reg doen aan die
verhewe eenvoud van die woorde. Of die skool van Bach en Händel beïnvloed is
deur Rossi c.s. lê in die duister. Wat Bach betref is dit nie onwaarskynlik nie. Hoe
groot en origineel hy al was, het hy deeglike studie gemaak van ouer meesters, soos
blyk uit die passate waar hy aansluit by die Italiane en die, musikaal met hul verwante,
Belge (Orlando di Lasso, van Okeghem, ens.). Rossi se betekenis blyk uit die feit
dat die Paryse musiek-mogol Vincent d'Indy, wie se anti-Semietisme op die voorgrond
tree, 'n uitgawe van sy werke besorg het.
Na Rossi kom daar 'n lang, lang gaping. Daar was komponiste van sinagoge-musiek,
maar hul het die wêreld om hul heen nie geraak nie. Die meeste kerklike wysies,
vandag deur die Jode gebruik, is uit die agtiende eeu en Joods-Duits. In die verband
van hierdie artiekels pas hul netsomin as 'n seker groep moderne Joodse digters en
skrywers. Onder laasgenoemdes is knap kunstenaars soos Bialik (van wie se werk
dr. Gemser verdienstelike vertalings verskaf het vir ‘Brandwag’-lesers), maar in die
mate waarin hul spesifiek-Joods bly, staan hul buitekant die sfeer van Westerse kuns.
Wat ook hul verdienste mag wees, is hul nie groot genoeg om deur vertalings uit
Hebreeus of Jiddiesj tot 'n krag te word by ander volke nie. Die Jewish Encyclopaedia
sê, veels te sterk generaliserend: ‘Modern Jewish art no longer bears the specific
character of the Jewish genius. It must be classified among the various nations to
which the Jewish artists belong.’
Dit slaan seker op die meeste van die figure, genoem in die twee vorige artiekels
sowel as die wat hieronder nog vermeld word. Dié verwyt kan egter Bialik,
Smolenskin en verskeie ander wat uit Rusland stam nie tref nie; juis daarom val hul
buitekant die kader van hierdie kort studie. Dikwels word geredeneer dat die Jodedom
eintlik nog g'n kans gehad het sinds die Verstrooiing nie; dat dit eers sal kan toon
wat dit vermag sodra dit weer 'n eie kern besit. Die begin daarvoor is gemaak in
Jerusalem deur die Zioniste met hul Universiteit. Ek sal my egter nie in gissings of
voorwaardelike voorspellings verdiep nie, dog liewer terugkom op wat werklik deur
Jode op musiekgebied gepresteer is.
***
Dit is opmerklik dat dit Frankryk en Duitsland is wat daarby uitblink, maar vreemd
is dit nie, met die oog op daardie twee lande hul posiesie in die musieklewe. Wel is
dit eienaardig dat Italië, die musiek-land by uitnemendheid, so min in aanmerking
kom by oorweging van die Joodse element. Frankryk en Duitsland het altwee te doen
met ‘Meyerbeer’ (J.L. Beer), gebore in
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Berlyn, 1791. Sy loopbaan het veral gelê in Parys. Hy behoor tot die Franse skool,
maar meer as eens het hy opgetree in Berlyn, waar hy bv. Wagner se ‘Rienzi’
opgevoer het, toe die komponis van ‘Toekoms-musiek’ nog elke bietjie steun en
aanmoediging wat hy gekry het goed kon gebruik.
Meyerbeer se bekendste opera, ‘Die Hugenote’, staan vandag nog op die lys van
werke wat gespeel word en seker van die waaruit sangers dikwels afsonderlike stukke
gee. Hy het in sy tyd die musieklewe van die Franse hoofstad beheers, veral as
kapelmeester. Volgens die oordeel van ons geslag het hy nòg die uitbundige roem
van sy eie dae, en kort daarna, nòg die spot van Heine en sommige moderne
musiekvrinde verdien. Hy het sy werk tot seker hoogte ver-italiaans en veral
populariteit gesoek. Sy eie ideale is daaraan opgeoffer, want hy het beter geweet. Hy
het dit egter nie gedoen om geld te maak nie. Hy was ryk en het eerder fondse
bygepas, net maar om byval te vind, want daarop was hy versot.
Vir hom geld wat op 'n hele paar Joodse komponiste van toepassing is. Hy word
dikwels sleg gemaak omdat sy musiek nie in die verste verte kan haal by die grootse
werke van Beethoven, Bach, Brahms, of self Mozart, Schubert en Haydn nie. Daar
is egter by die publiek 'n begryplike vraag na ligtere musiek. Hoekom moet ons dan
komponiste wat dit skryf veroordeel? Ons wil nie heeldag Vondel of Milton lees nie;
ons kan nie altoos bruin brood en kreefteslaai verteer nie. Daar moet afwisseling en
ligte kos wees. Meyerbeer het meer as 'n halwe eeu lank vir honderdduisende
skouburg-besoekers in al die beskaafde lande bekoor. Hy het nie net ander musisi
nie maar kunstenaars van elke soort voortgehelp in sy tyd. Wat teen hom moet tel is
dat Schumann hom baie fel veroordeel het.
'n Tydgenoot was Halévy, geb. in Parys 1799. Hy het jonk al die groot musiekprys
gewen en op staatskoste 'n studie-tyd in Rome deurgemaak. Sy styl was suiwerder
as die van Meyerbeer; sy ‘La Juive’ (‘Die Jodin’) het lank gewedywer met die
meesgeliefde musiek van die opera-repertoire. Hy het met sukses nog baie ander
werke gekomponeer, maar dié het taamlik uitgesterf. Terwyl Meyerbeer die
Protestante verheerlik in sy werk, en Katolieke kerkmusiek komponeer, wil Halévy
soveel moontlik nasionaal-Joods en tegelyk Frans wees.
Van heeltemal ander formaat, ofskoon nie in die eerste rang nie, was Felix
Mendelssohn-Bartholdy, geb. 1809 in Hamburg as kleinseun van die wysgeer Moses
Mendelssohn. Dis seker oorbodig om hier baie oor hom te sê. Alger wat belangstel
in musiek ken sy werk. Hy was buitengewoon knap as pianis, maar het sy spore
verdien as kapelmeester en komponis. Behalwe wat betref gesondheid was sy kort
lewe, as Christelik opgevoede rykman-seun, heeltemal gelukkig. Hom is dan ook
die swaar lyding en teen-
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spoed, waardeur aangrypende kuns bevorder word, bespaar. Sy meeste werk is effens
oppervlakkig en kleurig, terwyl dit diepte mis. Tog het sy liedere, met en sonder
woorde, nie sonder rede opgang gemaak nie. Hoef sy ‘Gruß wohin ich geh' und
schaue’ (gesing op die Kaapse Afrikaanse Eisteddfod van 1931) agter te staan by
Mozart se ‘Veilchen’, wat beskou word as die begin van die eg-Duitse lied, na
Italiaanse oorheersing? Sy orrel-komposiesies word nog altoos gereken onder die
meesterwerke. Sy ‘Somernagsdroom’-oeverture is 'n merkwaardige skepping vir 'n
seun van sewentien. Sy simfonieë kan seker naas die van sy vrind Schumann geplaas
word.
Sy grootste verdienste was die stoot, deur hom gegee aan waardering van Bach,
Beethoven, Schubert, Mozart en die klassieke in die algemeen. Ons is geneig om te
vergeet (indien ons dit al wis) dat daardie meesters 'n eeu gelede gladnie die erkenning
gehad het wat die nageslag vir hul gee nie. Mendelssohn se optrede in Leipzig sowel
as in Berlyn en elders is van die grootste betekenis in die ontwikkeling van Duitse
musiek.
***
Mendelssohn was nie Wagner se vyand nie; Wagner was Mendelssohn s'n. Sy ‘Das
Judentum in der Musik’ is 'n skeld-pamflet sonder regtige redenering, gerig veral
teen Meyerbeer en Mendelssohn. Die opienies is so uiters, dat niemand hul ernstig
opvat nie. In sy volgeling en skoonseun H.S. Chamberlain het hy 'n bekwamere,
hoewel baie sterk bevooroordeelde, propagandis teen al wat Semieties is gevind.
Wagner word deur sommige skrywers beskou as half-Joods, omdat sy moeder, lankal
voor haar man se dood, baie bevrind was met die toneelspeler Geyer, met wie sy
naderhand getroud is. Geyer was van Joodse afkoms, maar self Christen, as hy op
kerklike gebied iets was. Teenswoordig word min geloof geheg aan die bewering
oor Wagner se Joodse bloed. Sy uiterlik, sy liefde vir opskik, sy lawaaierige en by
voorkeur allegoriese kuns is egter meer Semieties as Germaans. Vir die eerste
opvoering van sy mees Christelike opera, ‘Parsifal’, het hy 'n Joodse kapelmeester
(Hermann Levi) nodig gekry. Volgens outoriteite is die Wagneriaanse leitmotiv al
voorafgegaan deur dieselfde idee in die sinagoge. Bepaalde wysies dien daar om die
karakter van verskillende feesdae aan te duit stoflike vreugde by die oesfees, somber
plegtigheid op die Groot Versoendag, ens.
***
'n Baas op sy eie gebied was J. Offenbach, geb. in Keulen, 1819, maar behorende
tot die Franse skool. Lank was hy skouburg-bestuurder en hy het die toneel-eise goed
geken. Hy is die skepper van die moderne opera-bouffe. Sy ‘Orpheus’ bv. is 'n
klugspel ,terwyl die van Gluck 'n waardige inhoud het. Offenbach se stukke het
enorme opgang gemaak. Sy meesterwerk is die melodieuse tower-opera ‘Contes
d'Hoffmann’, gebaseer op die gees wat
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spreek uit die vertellings van die eksentrieke Duitse skrywer, wat tegelyk tekenaar
en musikus was. Die opera is lank verwaarloos en het eers in die afgelope kwart-eeu
groot waardering gevind. Die bekende ‘Barcarolle’ (gondellied) is, in weerwil van
strik musikale minderwaardigheid, onweerstaanbaar.
'n Veel groter komponis was G. Bizet (A.C. Leopold), geb. in 1838. Hy het Halévy
se skoonseun geword. In teenstelling met Meyerbeer s'n was sy kuns opreg, maar op
die leeftyd van 37 is hy dood, afgemat en ontgoël deur miskenning. Ook sonder sy
suite ‘L'Arlésienne’ e.a. goeie komposiesies sou hy wêreldberoemd geword het deur
‘Carmen’, die populêrste opera op die lys. Dit is 'n waardige aanvulling van die
skitterende talent waarmee Franse skrywers die pikareske kant van die lewe in Spanje
behandel het (Le Sage, Mérimée, e.a.). Die musiek is karakteristiek, vol gloed, om
beurte tragies en opwekkend. Onderkant die beste van Mozart en Wagner se operas,
maar naas Weber, Nicolai en Smetana, staan hierdie merkwaardige stuk; ons vergewe
Bizet dat hy die wêreld onder die indruk gebring het dat ‘Toreador’ 'n Spaanse woord
is (dit moes torero gewees het)!
Vyftien jaar voor Bizet se dood is in Boheme gebore Gustav Mahler, na
Mendelssohn die vernaamste Joodse musikus wat ooit gelewe het. Hy het as
kapelmeester uitstekende dienste bewys in Praag, Leipzig, Boedapest, Wenen en
elders. Met 'n erns en dryfkrag wat nie alger kon verdra nie het hy perfeksie van spel
geëis, sowel as van al wat behoor tot die uitvoering van operas. Hy was tot groot
hoogte 'n volgeling van Wagner. Die menings oor sy komposiesies loop sterk uiteen.
Mengelberg, wat seker een van die drie grootste lewende kapelmeesters is, laat hul
soveel moontlik speel. Dr. A. Neisser, een van sy biografe, is vol geesdrif oor die
diepsinnigheid en oorweldigende krag van sy hoofwerke. Ander vername kritisie,
soos Romain Rolland, daarenteen praat met geringagting oor hom, selfs wat betref
sy dirigeer van bekende Beethoven-werke. Net soos Berlioz stel Mahler onredelike
eise aan die geldmiddele van orkeste en aan die arm ore van die publiek deur die
kolossale besetting wat sy partituur vra. In sommige van sy simfonieë het hy
Beethoven se ‘Negende’ nageboots, deur sang daarby in te lyf. Indien 'n volslae leek
'n mening mag gee, sou ek sê dat dit nie 'n stap voorwaarts is nie. Brahms altans kom
in sy orkes-stukke klaar sonder vox humana. Tog was Mahler een van die groot
musiek-figure in sy tyd. Hy het Katoliek geword en is in 1911 dood.
Tal van Joodse sangers, sangeresse, solo-pianiste en violiste het in die negentiende
sowel as ons eie eeu geskitter. 'n Eeu gelede is Anton Rubinstein in Rusland gebore.
Hy was 'n besonder knap pianis; ook sy komposiesies, veral liedere, het behaag. Voor
hom was Kalkbrenner, die pianis.
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Rubinstein se tydgenoot was J. Joachim, die Hongaarse Jood. Hy het baie goedgemaak
van wat bederf is deur die rubato-maniere van ander Joodse virtuose. In Berlyn,
Engeland en elders is nou kort die eeufees van sy geboorte luisterryk gevier. Die
welluidendheid en streng klassieke eerlikheid van sy viool- en alt-spel het
spreekwoordelik geword. Hy was die vrind van Brahms en Schumann, 'n groot
vertolker van Beethoven en Bach, stigter van die Joachim-kwartet (wat nog bestaan),
oom en geestelike vader van die susters Jelly d'Aranyi en Adila Fachiri, wat sy werk
voortsit. Tussen die Joachimiete en aanhangers van die temperamentvol Belg Ysaye
was lank naywer. Die nageslag kan daar maar net op een manier oor dink.
Twintig jaar gelede het die Hollands-Joodse sangeres J. Culp haar triomfe gevier
met Duitse liedere. Kort gelede is Max Bruch (komponis van die diep godsdienstige,
orals gewilde, tjello-solo Kol Nidrei) dood, so ook Moszkowski ,geb. in Breslau,
wat as man van ligtere, bevallige musiek lank 'n liefling in die konsertsaal was. In
ons dae is die kapelmeesters B. Walter en F. Weingaertner nog beroemd. 'n Trappie
laer staan die Engels-Joodse dirigent ‘Landon Ronald’ ('n pseudoniem). Onder
hedendaagse Joodse komponiste tree die Fransman Milhaud en die Amerikaanse
Switser E. Bloch op die voorgrond. Milhaud behoor tot die baie modern rigting wat,
na mens hoop, spoedig sal vergaan. Bloch is waarskynlik bestem om 'n blywende
reputasie te verwerf.
'n Halwe eeu oud is I. Strawinsky, geb. naby Petersburg, wat 'n totaal nuwe mode
op die gebied van balletmusiek geskep het. Hy was al 'n musikale anargis, lank voor
die bolsjewisme uitgebreek het in sy land. In die laaste tyd gaan hy oor tot
neo-klassisisme. Hy het op sy gewete dat hy jazz en ragtime aangemoedig het.
Verskeie Amerikaans-Joodse komponiste werk daaraan mee, o.a. Gershwin met sy
‘Rhapsody in Blue’, vir klavier en orkes, wat meer as eenmaal gespeel is in die Kaap.
Die mees betekenende hedendaagse Joodse komponis is A. Schoenberg, wat in Wenen
woon. Hy het pragtige werke gekomponeer, maar ook wanklank-verheerlikings wat
selfs vir die strafste moderniste afskrik.
Ravel en wyle St. Saëns word somtyds gereken onder die Joodse komponiste,
maar ten onregte. Ook sonder hulle was die Semietiese invloed op musiek aansienlik.
Amper jaar op jaar kom daar virtuose by: Heifetz, Moiseiwitsch, Friedman en die
seun Menuhin, wat selfs in die moelik beweeglike Holland 'n gunstige indruk gemaak
het deur die rypheid en volheid van sy vioolspel. In Suid-Afrika goed bekend is die
Cherniavskys en M. Hambourg. Eersgenoemdes is nouliks te reken as ernstige
kunstenaars, behalwe die oudste broer, wat violis is. Hambourg is die geweldenaar
van die toetse. Dit het een voordeel, nl. dat sy spel nie so laf musiekdoosagtig klink
op die grammofoon
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as klavierspel dikwels doen nie. In Amerika word Aaron Copland genoem onder die
veelbelowende, jonge komponiste.
***
Wie om hom heen kyk gewaar in amper elke rigting Joodse invloede op kuns en
artistieke ambagte. In die ou dae al was Jode goudsmede in Venetië. Hul was altoos,
en is nou nog, kenners van edelgesteentes sowel as diamantslypers. Joodse poëte het
Herder daartoe gebring om te skryf oor die Gees van Joodse Digkuns. Byron het sy
‘Hebrew Melodies’ gedig. Die Wandelende Jood, sinnebild vir die hele ras, is gebesig
in romans. Shakespeare se ‘Shylock’ is onsterflik. Een van die beste vertalers van
Kontinentale werke in Engels was 'n Hollands-Portugese Jood, Teixeira de Mattos.
Op die Amerikaanse Vryheidsmonument by Nu-York staan 'n gedig gebeitel van die
Joodse digteres Emma Lazarus. Die, in Holland gebore, Engelse romanskrywer
Maarten Maartens (J.M.W.v.d. Poorten Schwartz) was die seun van 'n bekeerde Jood.
As uitgewers van musiek en literatuur het Jode heelwat gedoen. Die hedendaagse
lettere is amper ondenkbaar sonder die spore wat die sielkunde van S. Freud - seun
van 'n Russiese Jood, maar opgevoed in Wenen - agtergelaat het.
En by ons? Sarah Millin het haar 'n groot leserskring verwerf sowel in die Unie
as in Engeland en Amerika, al is haar kleurling-figure nie juis wondere van realisme
nie. Die skilderes Irma Stern (mevr. dr. Prinz), is gebore in Schweizer-Reneke. Sy
het groot sukses by modern-gesindes in Europa en Suid-Afrika. Sy het seker ons
skilderkuns geïinfluenseer, al mag die menings uiteenloop oor die wenslikheid van
haar metode. Meer gematig, maar met haar verwant, is Meyerowitz en Eva
Meyerowitz, van die Kaapstadse Skool vir Toegepaste Kuns. ‘Brandwag’-lesers het
al daarmee kennis gemaak. 'n Mongoolse trek lê in hul houtsny-, beeldhou- e.a. werk.
Dit is m.i. nie wenslik dat dit by ons sal posvat nie. Meer universeel en deur die
kritiek hoogs gunstig beoordeel is die skeppings van Kottler, die beeldhouer wat nou
in Londen woon en ook in die ‘Nuwe Brandwag’ behandel is. Deur middel van die
bioskoop, helaas, kom ons heeldag in aanraking met die verskriklike kreasies van
Amerikaans-Joodse regisseurs.
Van huis uit is die Jode (wat deur hul aard verreweg die vernaamste Semietiese
faktor geword het in Europa) Puriteine, nieteenstaande die romantiese neiging in hul
ras. Of hul nou skuld het aan die puritanisme wat, soos 'n verstywende ademtog,
kort-kort kunsuitings belemmer in Amerika, Engeland, Holland, sou 'n goeie
onderwerp vir debatsverenigings uitmaak. Minder meningsverskil is moontlik oor
die verderflike artistieke invloed van die hoogstendensieuse en meganistiese tekenkuns
in Rusland, soos teenswoordig hoofsaaklik beoefen deur Joodse propaganda-beunhase.
Maar orals het Jode 'n,
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vandag onnaspeurbare, element in kuns gebring, al eeue lank, deur gemengde huwelike
sowel as massa-bekerings. Veral in Spanje, Frankryk en Duitsland het dit gebeur.
Die skadu-sy van hul aanwesigheid is hierbo nie weggesyfer nie. Dat daar ook 'n
ander sy is blyk bv. uit woorde van prof. R. Casimir in sy Spinozahoofstuk:
‘Misschien heeft geen land zoo dankbaar te zijn voor de aan Joden verleende
gastvrijheid als Nederland. Dezen hebben..... op het gebied der dicht-, toneel- en
schilderkunst uitgeblonken.’
Wie iets in teenoorgestelde sin, van resente datum, verlang kan Spengler se
verhandeling oor Pythagoras, Mahomed en Cromwell (‘Untergang des Abendlandes’)
daarop naslaan. Die kwessie bly tot groot hoogte 'n saak van opvatting. Daar is plek
vir meer as een - mits ons maar die vernaamste feite ken en sodoende die reg kry om
'n oordeel te vel.
N. LEVI.
Kaapstad.
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Die Grettir-Saga.1)
LETTERKUNDE wat in ons land, ook in vertalings so goed as onbekend is, is die
Oud-Noorse letterkunde.2) Tog is hierdie kuns van die ou Yslanders een van die
kostelikste bydraes tot die literatuur van Wes-Europa gedurende die Middeleeue.
Naas die heerlike liedere van die Edda, wat sowel in digterlike gloed as in stylgevoel
onoortroffe is in die middeleeuse letterkunde, maak veral die sagas die roem uit van
die Oud-Noorse literatuur. Onder hierdie meesterstukke van vertelkuns is die
Grettir-saga een van die mooiste en die mees geliefde. Om hierdie saga goed te kan
beoordeel en tenvolle te kan geniet, is dit nodig om iets meer te weet van die
samelewing waarvan dit die produk is en die publiek waarvoor dit bedoel was, want
hierdie twee faktore het die vorm van hierdie kuns en ook grotendeels die wese
daarvan bepaal.
Gedurende die laaste kwart van die negende eeu n.C. het Harald Blondhaar die
tallose klein hoofmanne wat die verskillende geslagte en stamme in Noorweë geregeer
het, aan hom onderwerp en sodoende koning van die hele land geword. Die hoofmanne
wat hulle nie aan hom wou onderwerp nie, het weswaarts gevlug oor die see na
Faroër, die Orkadiese en Shetlandse eilande en Skotland en van daaruit hulle berugte
seerowerstogte onderneem. Harald het hulle egter ook hier agtervolg totdat 'n deel
van hulle die wyk geneem het na die eiland Ysland, waar hulle 'n nuwe samelewing
gestig het wat op dieselfde lees geskoei was as die Noorweegse voor Harald se
veroweringspolitiek.
Die indiwidu het hier geleef in die famielieverband; in daardie famielie is die gesag
gehandhaaf deur 'n sterk ontwikkelde regsgevoel. Bo en buite die famielies of geslagte
was daar oorspronklik geen gesag nie; elke geslag moes sy reg handhaaf teen die
ander geslagte. In 930 is 'n geregshof ingestel wat regspraak uitgeoefen het oor alle
sake in die hele land en wat saamgestel was uit alle vrye manne van Ysland. Hierdie
regsprekende vergadering het ook 'n seker regskode as leiddraad gehad en 'n
regsadviseur wat daardie wette geken het en die ‘wetman’ genoem is. Maar die
Alding, soos hierdie samekoms

1) Uit die voorwoord van ‘Die Saga van Grettir, die seun van Asmundz, uit die Oud-Noors
vertaal deur dr. G. Dekker’, wat in die pers is.
2) Ek wys hier egter op ‘Skandinawiese Vertellinge deur C.C. Bouman en C.G.S. de Villiers’,
Stellenbosch, 1927.
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genoem is, het geen gewapende mag tot sy beskikking gehad om sy uitsprake en
vonnisse tot uitvoer te bring nie, sodat die bloedverwante en vriende van 'n
beskuldigde die vonnis kragteloos kon maak of selfs die uitspraak kon verhinder.
Dat onder hierdie omstandighede roof en doodslag aan die orde van die dag was,
is begryplik. Wat die toestand vererger het, was dat elke doodslag 'n bloedvete in
die lewe geroep het: die famielie van die gedode was dit aan sy eer verskuldig om
die doodslag te wreek deur een van die doder se nabestaandes te dood, deur weergeeld
van hulle te verkry1), of deur die saak voor die Ding te bring. Die strawwe wat die
Ding opgelê het, was geldboetes of verbanning, verbanning uit 'n seker deel van die
land of uit die hele land, vir 'n tyd of lewenslank. Ons sou in plaas van die woord
verbanning ook ‘voëlvryverklaring’ kan gebruik. As die voëlvryverklaarde se vriende
invloedryk genoeg was (maar dit was gewoonlik nie die geval nie, want dan sou
hulle die vonnis op die Ding verhinder het!), dan het hy onder hulle beskerming bly
lewe; anders het hy kalm na Noorweë gegaan, waar hy ongemolesteerd kon woon,
en sy verlede was nie die minste belemmering vir sy nuwe loopbaan daar nie. Was
hy egter ook reeds uit Noorweë verban, soos die geval met Grettir was by sy twede
verbanning uit Ysland, dan het die straf hom baie swaar getref; dan moes hy in die
wildernisse en eensaamheid omswerwe en van die hand in die tand lewe en het elke
oomblik in lewensgevaar verkeer, omdat enigeen hom straffeloos mog dood. Sulke
voëlvryverklaardes is baie tekenend ook ‘bosmanne’ genoem, na hulle verblyfplek.
Die bewoners van Ysland was 'n bevolking van boere en het verspreid gewoon;
gedurende die lang en koue winteraande, veral teen Kersmis ,het hulle bymekaar
gekom en die tyd veraangenaam deur verhale van famielievetes en doodslag; maar
by hierdie romantiese stof het ander verhale gekom waarin hulle nog meer belang
gestel het: die geskiedenis van hulle roemryke voorvaders, wat die oorweldiger
getrotseer het en liewer na Ysland gevlug het as om sy slawe te word. Bowendien
was die bewoners van hierdie land met sy sombere natuur, waar die elemente hulle
woeste spel speel, waar die storms loei en die son maande lank agter die kim wegbly,
sterk bygelowig, deurhuiwer van die vrees vir die geheimsinnige en bonatuurlike.
Wel was hulle ten tyde van Grettir reeds gekersten, maar hierdie Christene het
baaiemaal nog 'n heidense siel gehad, vol angs vir voortekens en bose geeste.
Uit hierdie voedingsbodem het die sagas ontstaan en uitdrukking gegee aan die
gees van daardie samelewing. Ons moet die sagas egter nie sonder meer gaan vergelyk
met ons romankuns nie: die sagaskrywer het hom nie

1) D.w.s. soengeld; ‘weer’ = man; vgl. ‘weerwolf’.

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

203
slegs ten doel gestel om aangenaam te vermaak of sy lewensgevoel onbewus gestalte
gegee in die uitbeelding van die dade en sielelewe van gefingeerde of historiese
persone nie, nee, die sagaskrywer is in die eerste plek geskiedskrywer wat die
geskiedenis van die lewe en dade van die helde van die verlede en van groot nasionale
gebeurtenisse so getrou moontlik moes weergee. Ook die onbekende skrywer van
die Grettir-saga was so'n geskiedskrywer. Daarom gee hy eers so'n lang genealogiese
inleiding: sy lesers (en veral die hoorders van die verhale waaruit hy sy werk
saamgestel het) was immers veral geïnteresseerd in die afkoms van die helde, van
watter dapper nedersetter wat nie wou swig vir die tiran Harald nie, hy 'n afstammeling
was, watter grond daardie eerste nedersetter in besit geneem het. En telkens wanneer
'n nuwe karakter van betekenis in die verhaal vir die eerste keer optree, word ons
uitvoerig sy afkoms en die streek van sy herkoms meegedeel. Dat daar spookstories
in die geskiedenis voorkom, doen niks af aan die skrywer se strewe na waarheid nie,
want hy het immers self vas geglo aan spoke!
Die Grettir-saga is ± 1250 geskrywe en is 'n biografie van die om sy moed en krag
vermaarde held Grettir, wat van 996 tot 1031 geleef het. Die bronne wat die skrywer
tot sy beskikking gehad het, was die tallose mondelinge verhale wat omtrent hierdie
volksheld in omloop was. Later afskrywers het die oorspronklike saga-skrywer se
verhaal ontsier deur daar op eie houtjie allerlei episodes en stories uit die mondelinge
tradiesie in te las sonder enige besef van artistieke eenheid of psigologiese waarheid.
Alleen hierdie verknoeide vorm van die saga is ons oorgelewer in handskrifte wat
uit die vyftiende eeu dateer.
Gelukkig is dit moontlik om die egte en die onegte te skei en die oorspronklike
sage terug te vind. Ons bespreking gaan oor hierdie van interpolasies gesuiwerde
vorm van die verhaal. Die skrywer het die ryk en verwarrende stof wat om die figuur
van Grettir bestaan het, krieties gesif en in sy verhaal slegs opgeneem wat hy as
geloofwaardig beskou het; dit blyk duidelik uit die feit dat hy tal van episodes en
trekke wat later interpolators in sy werk ingevoeg het en wat hy self seker ook geken
het, uitgelaat het. By die beoordeling van wat waar was en wat nie waar was nie in
die tallose verhale van die mondelinge tradiesie, is die historikus veral gelei deur die
kunstenaar wat deur sy goeie smaak en sy strenge selfbeheersing, maar veral deur
sy psigologiese insig, alles verwerp het wat oorbodig of onwaar was. Die woorde
waarmee hy hoofstuk LXVII sluit, is tekenend vir sy kuns-opvatting: ‘baie ander
dinge het hierdie jaar voorgeval wat niks met ons saga te doen het nie.’ Hier kry ons
'n kykie in die werkwyse van hierdie kunstenaar. Die geheim van die kuns van hierdie
onbekende biograaf skuil hierin dat hy sy ryke stof, al die episodes en gebeurtenisse,
die baiemaal teenstrydige oorleweringe omgeskep het tot 'n psigologiese
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roman. Elke feit of gebeurtenis wat hy vertel, het direk of indirek te doen met die
karaktertekening van Grettir. Alles wat van geen waarde is by daardie
karaktertekening, wat geen betrekking het op Grettir se sielelewe nie of wat strydig
is met sy karakter soos deur die skrywer gekonsipieer, verwerp hy. Om 'n voorbeeld
te gee: die Glamr-episode het hy van 'n gewone spookstorie omgeskep tot die sentrale,
psigologiese gebeurtenis van die boek, 'n gebeurtenis wat sielkundig gemotiveer is
deur Grettir se vrees vir die bonatuurlike en wat ook die groot kentering bring in sy
lewe. 'n Later interpolator het 'n swak variant van dieselfde motief ingevoeg (die
Bardardal-episode), maar die oorspronklike skrywer van die saga het hierdie twede
geveg met 'n spook verwerp, omdat dit nie in organiese verband kon gebring word
met die verhaal, met die sielkundige ontwikkelingsgang wat hy wou skets nie.
Dis dan ook deur sy intuïtiewe psigologiese insig en sy selfbeheersing as kunstenaar,
waardeur hy hom streng daartoe bepaal om uit die chaotiese tradiesie alleen te vertel
wat nodig en sielkundig waar is, dat hierdie biograaf ons so'n suggestiewe tekening
van Grettir se karakter kon gee. Want hoe groot sy vertelkuns ook al mag wees, dis
nie die uiterlike gebeurtenisse en avonture nie, maar die ontwikkeling van Grettir se
karakter wat die belangstelling gaande hou. Pragtig word daardie ontwikkelingsgang
ons geteken: Eers 'n paar hoofstukke om ons die moedswillige kwaaijong te skets.
Dan die doodslag van Skeggi, waarvoor Grettir drie jaar uit Ysland verban word.
Die volgende hoofstukke vertel van die heldedade in Noorweë van die tans
mangeworde Grettir: sy oopbreek van die graf van Kárr en die gevegte met die
berserkers en die beer. Dan dood hy agtereenvolgens Bjorn, wat hom so getart het,
en Bjorn se broers Hjarrandi en Gunnarr, wat probeer om hom om die lewe te bring.
Hy moet Noorweë weer verlaat. Na sy terugkeer in Ysland oorwen hy die spook
Glámr, en hiermee kom die keerpunt in sy lewe. Die vloek wat die sterwende Glámr
oor hom uitspreek, maak so'n hewige indruk op die diep bygelowige Grettir dat hy
van nou af bang is vir die donker. Die verbranding van die seuns van Thórir, wat hy
onwetend veroorsaak, besorg hom sy verbanning uit Noorweë en sy voëlvryverklaring
in Ysland. Nou is hy gedoem tot rondswerf in die eensame wildernisse, hy wat so
bang is vir die donker. As hy teen beter wete in tog ander ballinge toelaat om by hom
te woon, blyk hulle gehuurde sluipmoordenaars. Wat 'n donker wolk rus daar op die
laaste jare, met die amper eentonige, maar daarom juis so treffende, refrein dat Grettir
dit nie meer in die eensaamheid kan uithou nie deur sy vrees vir die donker, vriende
en bloedverwante opsoek maar telkens weer weggestuur word terug na die
eensaamheid. Dan kom die laaste geveg en sy dood op ‘Die eiland van die eensame
Rotse’. Hierdie laaste hoofstuk is van 'n aangrypende krag.
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Sober maar treffend word Grettir se karakter ons geteken. As hy nog maar 'n kind
is, is hy reeds ‘baie onhandelbaar, iemand van min woorde, onvriendelik en veglustig
in woord en daad’. Hy is baie agterdogtig van aard en besit 'n onfeilbare intuïesie
om vyandelike bedoelings te gis. Gewoonlik verskans hy hom agter 'n nukkerige
stilswye en reageer op sy omgewing met spaarsaamlik geuite, bytend-ironiese
gesegdes, maar kan dan weer, wanneer hy getart word, skielik hewig geprikkel raak
en in bandelose toorn bloedige dade van ruwe geweld pleeg. Tog skuil daar onder
sy ruwe uiterlik en agter sy aggressiewe houding 'n goeie hart en is hy steeds bereid
om sy hulp aan te bied. Die tragiese ironie van sy lewe is juis dat hy die vloek van
Glámr op hom laai deur 'n dapper, onselfsugtige daad, en dat hierdie vloek in werking
tree deur sy verbanning wat oor hom uitgespreek is om 'n daad wat hy onwetend
gepleeg het terwyl hy ten koste van baie inspanning sy reisgenote gehelp het. Telkens
as Grettir 'n daad van geweld en bloedvergieting pleeg, is sy slagoffers die aanleiding
en die hoofskuldiges. Juis hierdeur word hy 'n tragiese figuur, 'n held met deugde en
gebreke wat deur die Noodlot (en hierdie Noodlot openbaar hom veral in sy karakter!)
meedoënloos ten val gebring word. Grettir is 'n fatalis. ‘Wie kan weet hoe dit sal
wees as die end daar sal wees?’ is die fatalistiesberustende gedagte wat hom beheers.
Die tragiese ironie word nog verhoog deur sy onfeilbare voorgevoel van naderende
onheil. As hy die versoek van die kooplui om vuur te haal inwillig, waarsku daardie
voorgevoel hom en... hy begaan onwetend die brandstigting wat die vloek van Glámr
in werking sal bring. As die ou towerheks haar bose mag begin uitoefen, voel hy dit
dadelik en gooi die betowerde boomstam terug in die see. Skrynend werk ook die
uitlatings van ander mense wat besef dat Grettir 'n ongeluksman is. Koning Oláfr is
oortuig van die moontlikheid dat hy onskuldig is, maar hy sê: ‘Jy kan nie by my bly
nie - die geluk is veels te veel teen jou.... As ooit 'n man vir die ongeluk gebore is,
dan is dit jy in die eertse plek.’ Ook sy moeder, sy broer Thorsteinn en sy vriende is
sterk deurdronge van hierdie besef. Tereg het prof. Boer dan ook as motto voor sy
uitgawe van die saga die woorde gekies: ‘Sitt er hvárt, gaefr eda gervigleikr’: geluk
en dapperheid is twee verskillende dinge.
Hier en daar bereik die verhaal hoogtepunte van ontroerende patos. Ek wys slegs
op Grettir se heimlike besoek aan sy moeder en haar roerende klag (hoofstuk XLVII).
Wat 'n patos tril daar ook nie in die laaste afskeidswoorde van sy moeder Asdis nie:
‘Nou gaan julle, my twee seuns, weg, en julle sal saam 'n droewige dood sterwe.
Niemand kan ontkom aan die lot wat hom voorbeskik is nie. Ek sal geen een van
julle twee weersien nie; mag een en dieselfde lot julle te beurt val. Ek weet nie watter
veiligheid julle in Drangey soek nie, maar julle sal daar
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begrawe word; en baie sal julle die verblyf daar misgun. Pas goed op vir verraad;
tog sal julle deur wapens getref word. Ek het wonderlike dinge gedroom. Wees op
julle hoede teen toordery, want min dinge is sterker.’ En toe sy dit gesê het, huil sy
baie.
Toe sê Grettir: ‘Moenie huil nie, Moeder! Dit sal gesê word dat jy seuns gehad het
en nie dogters nie, as ons met wapens aangeval word. Leef gelukkig, en vaarwel!’
Dis onmoontlik om die so beheerste maar amper snikkende ontroering van hierdie
roekelose woestaard by die laaste afskeid van sy wenende moeder deur 'n vertaling
weer te gee soos dit tril in die Oud-Noorse woorde: ‘Grát thu eigi, módir.’ Ook wys
ek op die vloek van Glámr:
‘Maar van nou af sal verbanning en stryd jou deel wees, en al jou dade sal
jou tot ongeluk strek, en jou skutsengel sal jou verlaat. Jy sal voëlvry
verklaar word, en jy sal altyd alleen in die eensaamheid lewe. En hierdie
vloek lê ek op jou, dat hierdie oë van my altyd voor jou sal staan. En dit
sal vir jou swaar wees om altyd alleen te wees, en dit sal jou langsaam na
die dood sleep.’
Hoe teer is die toneeltjie tussen die sterk Grettir en sy swak broer wat belowe om
later sy dood te wreek (hoofstuk XLI). Aangrypend is ook die laaste hoofstukke, met
die vloek van die towenares en die heldedood van Illugi.
Die vernaamste byfigure is met liefde geteken: die Spartaanse moeder Asdis, wat
haar seuns een na die ander verloor, Illugi en sy groot verering vir en toewyding aan
sy broer, Thorsteinn Oorlogskip en so baie trou helpers wat Grettir nooit in die steek
gelaat het nie. Geestig teken die skrywer ook meer komiese tiepes, wat hy in gebaar
en woord lewendig voor ons plaas: Glaumr, die kletser wat ook so kan kla en brom;
Gisli die snoewer met sy windmakerlawaai, Thórir Rooibaard met sy sluheid.
Die skrywer van die Grettir-saga is 'n meesterverteller. In gemoedelike geselstrant,
sonder enige strewe na woordkuns, sonder enige mooidoenery, vertel hy ons op
lewendige manier sy verhaal, waarvan die komposiesie by nader studie groot
bewondering afdwing - ook in hierdie opsig is hy 'n groot kunstenaar. Hy gebruik
die eenvoudige idiomatiese spreektaal, vol verrassende, pittige spreekwoorde en
volksaardige wendinge. Spreekwoorde soos ‘Die glas is nog nie uitgedrink nie, al is
hy volgeskink’, ‘Bier is 'n ander man’, tekenende uitdrukkings soos ‘Glaumr swyg
asof hy onder water gehou word’ gee lewe en kleur en die gawe van geestige
uitbeelding aan die styl. Hoe geestig en tekenend is ook byname soos dié van Asmundr
Langhaar, Skeggi Korthand, Thorbjorn Oskrag, Thorbjorn Trapsoetjies, Thórir
Rooibaard.

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

207
Telkens slaan hy heel natuurlik en spontaan oor van die indirekte in die direkte rede;
die dialoog is meesterlik deur die natuurlike vlotheid, die dramatiese krag en die
psigologiese openbaringsgawe. Veral Grettir leer ons ken uit sy spaarsaamlik geuite
woorde.
Die skrywer is ook 'n realis, wat die eenvoudige werklikheid van die alledaagse lewe
met liefdevolle aandag opgemerk en geken het. Watter duidelike voorstelling kan
ons ons nie maak van die hele boerelewe in Ysland, van die seevaart, van die lewe
van die voëlvryverklaardes nie. Hoe rys die beeld van daardie volk van lang vervloë
dae voor ons op, met al sy sedes en gewoontes, sy godsdiens, sy feeste en drinkgelae,
sy wrede bloedvergieting en sy regspraak. Die triomf van hierdie realisme word
bereik in die geveg met Glámr, met die sober uitbeelding van die hewig gesiene
werklikheid wat van simboliese, ekspressionistiese krag word en waarvan 'n
ongelooflike suggestie van die spookatmosfeer uitgaan. Hierdie Glámr-verhaal is
waarskynlik oorspronklik 'n maanmiete, en die demoniese werking van die fel maanlig
vind ons nog terug in die beskrywing van die verskriklike worsteling van Grettir met
die spook: ‘Dit was helder maanlig buite; af en toe het daar wolke verby die maan
getrek. Op dieselfde oomblik dat Glámr val, kom die maan agter 'n wolk uit en Glámr
kyk skerp op daarna. Grettir het self vertel dat dit aanblik daarvan die enigste was
wat hom ooit laat skrik het. Toe het alles bymekaar, sy vermoeidheid en die gesig
van Glámr se rollende oë, hom so oorweldig dat hy nie eers die krag gehad het om
sy swaard te trek nie en hy tussen lewe en dood gelê het..’ Hier het ons een van die
mooiste voorbeelde van hoe die sagaskrywer die ou verhaal psigologies geïnterpreteer
het met 'n groot dramatiese krag en diepte. Pragtig is ook die manier waarop hy deur
allerlei klein trekkies die bonatuurlike suggereer: Glámr word, as hy nog in sy
mensgedaante optree, as volg beskrywe: ‘Hierdie man was baie groot en het 'n
wonderlike gesig gehad, met groot grys oë en vaal hare soos 'n wolf s'n. Thórhallr
het 'n bietjie snaakserig begin voel toe hy hierdie man sien.’ En dadelik daarop vind
Thórhallr die perde wat hy gesoek het. As Glámr op die noodlottige Kersaand hom
nie aan die vaste gesteur het nie maar brutaal en dreigend sy kos geëis het en na die
maaltyd uitstap, ‘het sy asem sleg geruik’, 'n eienskap van bose geeste.
Die sagaskrywer is geen woordkunstenaar nie; hy vertel soos 'n eenvoudige man wat
van kuns nie veel afweet nie sou vertel. In sy styl soek hy nie na sierlike wendinge
nie, hy herhaal dikwels in een en dieselfde sin dieselfde woord, partykeer selfs meer
as een keer; sy styl maak selfs op die verwende moderne leser wat gewoond is aan
die moderne prosa waarop Flaubert sy onmiskenbare stempel afgedruk het, baiemaal
'n onbeholpe indruk.
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Waar die styl egter so voortreflik beantwoord aan sy doel, kan ons dit nie onbeholpe
noem nie, wel: kunsteloos, argeloos, gemoedelik.
Al hierdie eienskappe maak die Grettir-saga as psigologiese skepping en as vertelkuns
tot 'n meesterwerk. En ek meen dat hierdie verhaal by uitstek aangename en
interessante lektuur kan wees vir ons plattelandslesers, wat deur die gemoedelike,
lewendige verteltrant geboei sal word en in die lewenswyse, die sedes en gewoontes
van 'n ander boerevolk van lang vervloë dae, in sy humoristiese en gemoedelike
lewenskyk, sy geestige mensekennis, menige punt van aanraking sal vind.
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Totius se Lewensbeskouing soos Weerspieël in Sy Gedigte.
(Vervolg en slot.)
DIE Unie-kontrak het Totius teleurgestel en verbitter. 'n Opgekropte gemoed bars
los. Weg met die vergewensgesindheid. Laat die wêreld weet watter onmenslikhede
gepleeg is. Skrynend bitter is die ‘Unielie’, nie alleen teenoor die vyand nie, erger
nog teenoor die s.i. swakkelinge wat die geeskrag mis om hulle ideale te handhaaf.
Laat nou vaar jul ideale;
Unie-son skiet Unie-strale
Oor die donker wolke heen Boer en Brit is eind'lik een.
Laat nou vaar jul ideale;
Jul getwis oor tong en tale;
Eenheid sal nou triomfeer Kindjie sal sy Engels leer.
Laat nou vaar jul ideale;
Ban uit jul vergadersale
Al die rusies en geveg Ja - broer-speul maak alles reg!, ens. (Du Pl.).

Die gedig moet in sy geheel gelees word om die verregaande verbittering te besef.
Ook in die ‘Verse van Potgieter's Trek’ kan Totius die kreet van pyn en die verwyt
aan die veroorsaker daarvan nie onderdruk nie. In ‘Weg van die See’ gaan hy hom
heeltemal te buite aan haat.
Ek sal vir U (d.i. die see) steeds vlug,
gedugte beeltenis
van laag verow'ringssug,
wat nooit versadig is;
van lis en laag verraad die teelt van slangesaad wat in U golwe blink
en gryp en weer versink.

Aanhoudend keer hier ook sy gedagtes terug na die marteling wat die trekkers op
rekening van die barbare ondergaan het, maar ons kry in die
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reeks gedigte hieromtrent tog weinig indruk van gevoelige inlewing; die geestelike
stryd vir volksideale is vir hom veel meer saaks as die bykomstige moeilikhede met
die oerwêreld. Slegs in ‘Drie Kindertjies’, en minder in ‘Vegkop’ tril die tragedie
van die bloedige moorde. Origens kry ons wel impressionistiese plastiek (vgl.
‘Moselekatse’, ‘Die Swarte Halwemaan’), maar weinig innige lieriek.
Egter oortref in hierdie bundel die ligstrale die skaduweeplekke aansienlik, en dis
ook die strekking van die reeks. Die dwingeland en die barbaar is gate langs die pad,
en die pad self - die ontginning van Afrika - en sy bewandelaars - die ontginners is hoofsaak. Die skatte van die ‘Donkere Afrika’ lê verborge, totdat ‘'n lig bestendig’
in die persoon van Potgieter met ‘sy roer, sy os, sy wa, sy Boek’ dit vir die wêreld
gaan ontgin.
Geesverwant, en op kunsgebied beter geslaag, is ‘Die Vlakte’. En dan in ‘Potgieter’
gee hy die verheugende voorspelling van die bloei van die Afrikaanse nasie.
In ‘Ragel’ word die weemoedstemming sterker heersend. Dikwels moet die vyand
dit hier ontgeld. Die karavaan van Jakob word beskryf.
Maar dis geen Jakob met sy trek
wat saggies lei die lam en ooi,
moeder en kind beskermend dek dis die vyandelike konvooi
wat vrouens vang en ja te voet,
of kampwaarts voer met moeë lyf:
skape laat wend in plasse bloed,
halfdood, en die ander vreeslik dryf.

Veral in die derde gedeelte vier hy sy bitterheid bot, b.v. as hy die kampsisteem
vergelyk met die kindermoord van Herodes (bl. 67). In simboliese trant sinspeel hy
later ook op die hebsug van die onderdrukker, waar hy die vrouens vergelyk met die
rotsblokke wat die fondament van die breekwater vorm, en die Engelse met die see
wat hulle ten onder druk.
Plek-plek sit sy verbittering sy verbeelding op hol, en hy verval in onbesonke
beskuldigings. Selfs al het 'n geval soos onderstaande afsonderlik voorgekom, is dit
taamlik kras om dit so hatelik te veralgemeen:
Hul ogies het nog nooit aanskou
wat oorlog is; hul weet nie wat
gebeur en kyk onnosel, nou
die vyand by die armpies vat
om te verpletter teen die rots! - - (‘Ragel’, bl. 74.)
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Maar dit is almal veiligheidsbuise om die gisting van sy gemoed af te lei.
Fundamenteel glo hy nog aan die uiteindelike seëviering van sy nasie.
Teen donker lug as agtergrond
sien hul 'n kers in tentdeur blink.
Die treurgesusters dwaal daar rond....
maar bo hul rys 'n ster wat wink.

In ‘Trane’ skitter die immerflikkerende hoop sterker, en kort daarna lui dit:
Jou stryd is seker, groot jou loon!
Jou stille daad is groot-gedug.
Ons wye land word weer bewoon,
En kinderstem klink deur die lug.

Maar die moedige opbeurgees is aan verslap. Skerp word in ‘Trekkerswee’ die kontras
getrek tussen vammelewe se deugde en vandag se verslegting. Pragtig verheerlik hy
die boeregeslag van die oerdae van die trek.
O Trekkersvolk, my hart ontgloei.
Ek sien hoe jul die vreemde boei
verbreek het en het uitgebloei
tot eie nasie.

Raak-eenvoudig ook skets hy die ou Afrikanerdeugde in die bruilofslied:
Ek is 'n boerebruidegom
wat met my ganse rykdom kom.
Ek het geen geld nie op die bank;
maar net 'n wa met suiwer klank,
twaalf rooies, jukke en rieme klaar,
en ek makeer maar net nog haar, ens. (bl. 48).

Nommer VI op bl. 49 gaan in dieselfde trant deur:
Oom Gert se huis kos hom geen geld!
Hy 't self die muurtjies opgetrek,
die gras gesny op eie veld,
en toe met eie hand gedek.
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Sy meubels is van eie maak,
en wie daarop gaan sit die voel:
dit is geen goed na vreemde smaak,
maar Boer se eie bank en stoel.

Maar nou is alles verander. Die wêreldse goudstad het opgespring.
In boeredorp het hul eers
'n kerk gestig op wye plein,
waarom vergader, hier en daar,
die grasdak-huisies, laag en klein.
Maar nou word eers, en wonder gou,
'n groot hotel daar opgebou.

Vertwyfeling klink uit Gert se woorde as hy die vrede-nuus verneem:
Maar eindlik roep hul rond! Verby!
Dis vrede, vrede weer, wees bly Al is die vryheid verlore!
Dan keer die wilde stem as sug
weer in Oom Gert se hart terug,
en dring dan weer altyd na vore:
Verlore, verlore!

Die tragedie loop op 'n end. Sy vrou is dood, Willem vervreem, en Dina gaan in die
goudstad haar verdelging tegemoet. Soos reeds in ‘Unielied’, vind die gemoed van
die skrywer hier uiting in honende ironie. Bitter klink die konsiliasielied van Dina
(Deel II, X):
Van digte donkerheid omgewe
het Boer en Kaffer hier gelewe;
hul kon die goudstraal nie ontdek
wat die beskawingslewe wek:
geen Boeretent of ossewa
kon lig bring in Suid-Afrika.
Geen trekker brag die nuwe lewe,
maar deur 'n hoër drang gedrewe
kom pionier en delwer aan
wat goudvonke uit die rotse slaan.
Johannesburg die was weldra
die ligpunt van Suid-Afrika.
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Uit die Unie-feeslied klink dieselfde gees.
Onverwurgbaar stoot selfs hier die optimisme sy kop boontoe. Die Heer kan mos
nie sy volk in die vernedering versaak nie, en selfs ‘Trekkerswee’ sluit op hoopvol
akkoord. Dina keer tot haar vader terug, en hy begroet haar met die woorde:
My kind, meteens my profesie,
van wat my oog gewislik nie
aanskoue sal: die wederkeer
van al my volk tot God en eer.

Aldus kom Totius nooit daartoe om sy ideale as hopeloos verlore te verklaar nie.
Liewers onttrek hy hom geheel aan die politieke modderplas en wy hom aan
godsdienstige sake.

Godsdiens.
In die huislike kring van die bodemvaste godsdienaar, ds. S.J. Du Toit, het die
religieuse lewensbeskouing so natuurlik met Totius opgegroei soos die hare op sy
hoof. In sy vroeër lewe is dit in hoofsaak die volkskwessies waarby die religieuse
inbors te pas kom. Dis godsvertroue wat die kamplyer opbeur. Die Heer het dit mos
so gewil.
My kinders kom binne
en wees nie meer bang;
Die Vader daarbowe
bestuur hulle gang.

En die Heer sal uitkoms bring. Die kindjie in die kamp word wanhopend:
Ek kan nie meer wag nie van honger, my moeder;
Maar waarom tog so? Het die Heer ons verstoot?
Nee, liefste, verstoot sal die Vader ons nimmer,
Maar hier in die tent is g'n krummeltjie brood.

Mooi ook word die geloof aan 'n goddelike bestiering uitgedruk in ‘Mag en Reg’:
‘Kan ek anders? Hy daarbo,
Hy formeer my
en Hy leer my
om hierbowe rond te gaan
en my tentjie op te slaan.’
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In ‘Potgieters Trek’ is dit ook die Heer wat die voetstappe van die trekkers lei. By
die intrede in die onbekende keer hulle tot God om leiding (‘Die Vlakte’) en alle
voorspoed is aan hom te danke ((‘Vegkop’). In die slotvers, soos later in ‘Ragel’,
vind die digter in die lotgevalle van sy volk dadelik 'n aanknopingspunt met Bybelse
gebeure.
Dat Totius die lydensgeskiedenis van Ragel as veraanskouliking van sy
volksgebeure sien, spreek weer van 'n deur godsdiens deurtrokke siel. Die Heer alleen
kan vir Ragel in haar onbeskryflike smart troos. ‘Ragel die ween ontrooslik’, maar:
Dan rus sy as die Heer vermaan:
‘Bedwing jou stem, al jou geskrei;
vee van jou oog die silwer traan,
want kyk! die smartnag gaan verby.
Jou arbeid, moeder, 's nie verniet,
jou loon is groot,’ so sê die Heer;
Ek sien en weeg die moederverdriet,
jou kinders - hul kom almal weer. (bl. 79.)

Tog is dit opmerklik dat Totius nie verval in weerlose, willose aanhanklikheid aan
die beskerming van God nie. Steeds maak hy beroep op die innerlike deug van die
volk self, soos b.v. in ‘Die Breekwater’, ‘Trane’ ens., waar g'n sprake van geloof is
nie.
In ‘Trekkerswee’ vind ons die gees van ‘Ragel’ terug. As oom Gert sy plaas
verkoop, kry ons weer die Bybel-beeld. (bl. 46.)
My plasie is my Nabots-erf,
deur God verkore vir my saad.
Moet 'k nou vir Agabs dit verlaat,
om self ellendig rond te swerf?, ens.

En as die wêreld steeks word, soek hy troos in heilige onderhoud:
O Heilige nagte van voorheen
as die maanlig skaars in die huisie dring,
waar oom Gert lê waak, soos die psalmis sing:
om te peins oor God... (bl. 47.)

In haar verslegting word Dina ook deur die mistieke invloed van 'n kerkdiens tot
inkeer gebring (bl. 90-91), en hierop volg die versoening wat vir Gert voorbode is
van God se verheffing van die Afrikanervolk:
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Maar eens herleef die nasie weer
waarvan ek sterwend profeteer.
Eens word die grys-blou heuwels klein
as God alleen weer groot verskyn.

In ‘Wilgerboombogies’ bespeur ons die eerste spore van die meer liriese godsdiens,
van die in verband bring van eie gewaarwordinge met die geloof. ‘Afskeid van die
Oue Jaar’ (bl. 15) lewer 'n mooi voorbeeld. In die beskouing van die lewe word elke
dag 'n blad van ‘daardie boek waarin Gods raadslag staan’, en met elke blad wat
omgeslaan word, kom hy nader aan God.
In die volgende gedig huldig hy die versoeningsdood van Jesus, en in een van die
jongste stukke, ‘Waar is 'n lot...’ (Du Pl., bl. 166), kom hy op dieselfde onderwerp
terug:
Waar is 'n lot
Wat soos Sy lot so hard is?
Waar is 'n mens
met smart wat soos Sy smart is?
Waar is 'n nag
wat soos Sy nag so swart is?

Naas die godsdiens-in-die-lewe verdiep Totius hom ook, eers terloops, later meer,
in abstrakte filosofies-metafisiese beskouinge. Deurgaans heers daarin 'n fyn
humoristiese berusting in die verganklikheid van die aardse lewe. In
‘Wilgerboombogies’ kry ons dit al in ‘Alle Vlees is Gras’. In ‘Ragel’ vermeerder
die aantal, veral in die tussensange. ‘Die Weg’ gee 'n moraliserende beskouing van
die regte pad van die deug en eindig met die tiepiese berustingsgees:
Want dwaal ek weg
in die woesteny,
dan moet ek struikel
en angste ly.
Tot ek jou weer sien
en my hart hom verbly
As die pelgrims my weer
gaan groetend verby.
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Ek bly daar agter alleen neergeleg;
en die pelgrims praat
van ‘die graf by die weg!’

‘Die Staf’ is weer 'n verheerliking van innerlike deug:
Daar kan hy dan geboë sit
as aardse sorg hom druk en kwel;
maar spoedig rys sy staf omhoog
om beter dinge te voorspel.
Of word sy vrinde hom ontrou,
bedreig hom ook sy eie saad,
hy klem sy staf te vaster wat
hom nooit begeef nie, nooit verlaat,

en dieselfde tema vorm die grondslag van die ‘Herderslied’.
Eers in die ongebundelde gedigte wat deur Du Plessis opgevat is, kom die ernstige
religieuse filosoof op dreef. ‘In die Nag’ herinner aan ‘Alle Vlees is Gras’. Alle
aardse belange is ydel. Die vreugde van weleer is onherroeplik, en die hoop op die
toekoms onbereikbaar. 'n Mens moet die hele gedig lees om die allegoriese betekenis
daarvan ten volle te waardeer. Hier haal ons slegs 'n paar belangrike passasies aan
om die rigting aan te dui:
‘Alles,’ sê die stem wat fluister
in die middernag se duister,
‘Alles om ons op die aarde,
alles in die hoë lug,
alles keer weer na sy oorsprong,
na sy wordingsuur terug...’

Maar naas die verganklikheid van die materie stem die geloof in 'n salige hiernamaals
hom hoopvol.
Daar is g'n dood.
Ons wat van laë strand dit sien, en speur
hoedat hul vaart die afstand steeds vergroot ons kan nie sien wat anderkant gebeur,
en daarom noem ons die verdwyning dood.
(Du Pl., bl. 154.)
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Laat ons van die onderwerp afstap met die tiepiese stukkie, ‘Ek graaf met my
gedagtes’:
Ek graaf net in 'n sandhoop
met my: Waarom? en Hoe?
By elke nuwe poging
dan val die plek weer toe.
Al die tob en pieker is vergeefs,
Dus - hou maar op met grawe:
berusting is so soet,
net een ding te gelowe,
en dit is: God is goed!

Van die psalmvertalings as tolk van Totius se verdieping in die sielelewe het ons
reeds gewag gemaak.

Natuur.
Die natuurwêreld is 'n organiese bestanddeel van Totius se bewussynsfeer. Om die
oorvloedige oes van stof wat hierdie onderwerp oplewer handelbaar te maak, sal ons
die digter se verhouding tot die natuur, hetsy enigsins willekeurig, in twee
onderafdelinge indeel.

a) Natuurplastiek.
Ons het reeds opgemerk dat geheel suiwer natuurbeskrywing by Totius feitlik nie
voorkom nie. Tog kry ons, veral waar hy die natuur verpersoonlik, mooi
plasties-lewende prentjies waar ons die sienersoog van buitegewone viesie bemerk.
Daarby onderskei ons 'n afsonderlike klein maar nie onbelangrike groep - die
natuurbeskrywinge gedrenk in stemmingsnarmonie, wat in die verhalende gedigte
ingelas is.
Een van sy eerstelinge op natuurgebied, ‘As die Dag gaan Sterwe,’ een van die
weinige suiwer natuursbeskrywinge, is reeds tiepies van die siening in die inhoud
en die tekort in die uitwerking. Onbeholpe klink die veelvuldige sinsverdraaiinge,
b.v.:
As sy laaste westergloor
kyk met matrooi verwe
winterweiveld oor;
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en die dag nog
fluister-swakkies
met 'n ver gerug
deur die loombewoë takkies
blaas sy sterwenssug; ens.

Desnieteenstaande is die skildering in aangehaalde reëls fris beeldend.
Ook uit vroeër jare dateer ‘Die Storm’. Die eerste vers is plasties feitlik volmaak,
en ritmies baie beter as elders.
Daar kom hy an Die gewapende man....!
Daar 's sy bliksempyl en sy wolkeboog,
sy donderstem en sy donderoog;
omhoog rys sy swaar vergrysde kop,
en windevlerke aan sy voete klop
die stof en sand uit die grootpad op.

Later verse lewer mooi voorbeelde van stemmingsanalogieë:
Die reus die kom
uit sy skuilplek weerom,
en 'n mensegeslag, veragtlik klein,
die sidder van angs,
as die reus weer verskyn.

Nae bloedverwant is ‘Die Pelgrim’ uit ‘Wilgerboombogies’. Lig, vlugtig soos die
wind self, wieg die ritme en die beeld:
Nee, ek mag nie na binne,
ek, pelgrimskind;
my lewe is swerwe, my naam is die wind.
Nee, ek fluister my boodskap
en gaan dan weer heen,
oor die eensame velde
onverpoos en alleen.

Terselfder jare verskyn in ‘Fac et Spera’ ‘Die Ondergaande Son Lê Aan’, 'n
aantreklike verpersoonliking van die natuur, wat later in ‘Kinderversies’ opgeneem
is.
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In ‘Ragel’ sluit ‘Stof’ en die ‘Sterretjie’ by hierdie reeks aan. In verband met hierdie
bundel verdien ook aanhaling wat vir my een van Totius se momente van grootste
verhewendheid is, al kom dit voor in 'n ander onbelangrike stuk - ‘Om Siek te Wees’.
Hy treur oor die vrouens wat in die kamplyding omgekom het.
In wye, wye wêreld, ons
so vreeslik leeg,
het hul gesterf,
maar kyk die laagtes het
by minste windbeweeg
die klaagtoon oorgeërf.

In ‘Trekkerswee’ is die enige meldenswaardige gedig onder hierdie rubriek die
aanvangsgedig van die derde deel, waar die koppies van die Rand vergelyk word
met akkers waar die Heer sy goudsaad ingeploeë het. Eg Totiaans is weer die slot:
Maar waarom is die heuwels dan
so hoog en ook so bleek?
En waarom is die dreun so diep,
so droef nes een wat smartlik smeek?

met sy weerklank aan die end van die bundel:
Lê op my graf geen sooi met gras,
maar dek dit met die heuwel-as;
want daarso lê begraaf jou eer
en van die boervolk van weleer.
Ja, daarom is die heuwels hoog,
en daarom is hul skynsel bleek,
en daarom is die winddreun diep,
so droef soos een wat smartlik smeek.

‘Te Snel’, in ‘Kinderversies’ opgeneem, verdien melding weens die epiese bespieëling
wat daaraan vasgeknoop is:
Maak langer ons blyde,
lief lentegetyde!
dat ons nie so ras,
na enige dae
moet klae:
die lente WAS.
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Soortgelyk is ‘Verheug-Bedroef’ uit ‘Wilgerboombogies’:
Om te swerwe,
om te sterwe,
te verteer
daal ons neer.

Een van die mooiste stukkies van ‘Trekkerswee’ - die lentelied van bl. 22 sluit ook
met 'n prekie:
‘Tog is ons lief haar eerste sprietjies,
die grassies aan ons voet;
tog leer sy ons weer nuwe liedjies
van taaiheid en van moed.

Die skrywer se laaste belangrike natuurgedig, die ‘Sonneliedjie’ van 1919 (Du Pl.,
bl. 138), vertoon die gewone kenmerke, en tewens is hierin sy versomberende
stemming merkbaar:
As die son moet sterwe,
wat sal my dan wees,
met my baie stof
en my bietjie gees?...
Die son gaan onder,
sy oog is dof;
maar op my siel
lê 'n dubbel laag stof.

Stemmingsharmonie.
Eg Totiaans is die paar voorbeelde van intieme natuurstemmingsharmonie. Luister
hoe hy in die seegeruis 'n sug van medelyde met die balling hoor, of kyk hoe die
ontroofde burger by sy tuiskoms op sy omgewing reageer:
Dis of die môreglanse straal
met nuwe krag en kleur,
net om hom uit sy droefenis
en matheid op te beur.
Sy veldjas werp hy van hom af
om dankend neer te kniel,
voor Hom wat nuwe lewenslus
laat oprys in sy siel.
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Maar nee, daarbinne bly maar nog
die skerpe prikkel brand;
dit word deur môresonneskyn
net dieper ingeplant!
‘Die voëls’, sug hy, ‘is daar nog;
die dag het weergekeer;
maar net my vrou en kind bly weg,
en hulle kom nie weer!’

Elke natuurvriend sal ook met Totius meeleef in die impressionistiese
stemmingsgedig, ‘Die Wind het My die Spraak Gebrag’ (‘Wilgerboombogies’), en
in boaangehaalde slotgedig uit ‘Trekkerswee’ en in ‘Sonneliedjie’ spreek dieselfde
gees.

b) Natuursimboliek.
Na die meer plastiese uitbeelding van die natuur kom ons tot die meer doelbewuste
natuursimboliek, waar die natuurtonele die digter se gedagtes na analogiese gebeure
in die menselewe stuur, of waar 'n eenvoudige natuurtoneel opsetlik gebesig word
om 'n meer komplekse begrip te veraanskoulik of te verduidelik.
Een van die eerste stukke in hierdie afdeling sluit onmiddellik by Gezelle aan, nl.
‘Waarom Beef die Biesie so?’ Tog is daar in Totius se verdere simboliek iets
eienaardig-selfstandigs, wat die verskil tussen die kunstenaar Gezelle en die essensiële
mens Totius aan die dag bring. Die simboliek is by die Vlaming meer 'n bysaak van
nou en dan, by Totius is dit hoofsaak, dit is die ware wese van die natuur. M.i. is die
verskil in opvatting grotendeels deur twee omstandighede ontwikkel: a) die meer
direkte aanraking met nasionale roeringe, en vandaar die intenser houvas wat die
volksgebeure op sy lewensbeskouing het; en b) sy meer swaartillende introspektiewe
geaardheid.
In die eerste bundel kry ons reeds 'n paar op hierdie gebied hoogstaande gedigte.
Die digter is ontroer deur die onedele behandeling waaraan die vrouens in die kampe
blootgestel is. Hoe om die toestand op plastiese wyse voor te stel? Hy soek 'n
eenvoudige, aanskoulike natuur-analogie, en die tragedie van die geskonde vrou sou
beswaarlik duideliker aangegee kan word as in ‘Die Howenier’, waarvan die slotvers
lui:
Maar ag, g'n tuinmanskuns kan heel
die eenmaal afgebroke steel;
g'n traneplas
die modder was
en gee haar weer haar waarde.
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Elkeen het wel eens gesien hoedat 'n boer 'n boom met voëlnessie en al omkap, en
sal vir hom kan voorstel die teleurstelling en daaropvolgende aanhougees van die
voëlmoedertjie, en die, laat ons dit onverskillige gevoelloosheid noem van die boer,
en daar het jy om so te sê die Boer-Brit-verhouding ‘in a nutshell’. Daarna sal die
leser wel in staat wees om die allegoriese krag van ‘Die Besembos’ ook te waardeer.
‘Vergewe en Vergeet’, eers in 1917 gedig, maar weens die regstreekse verband
later in die nuwe druk van ‘By die Monument’ ingelyf, is 'n prageksemplaar van
diepdeurvoelde en aangrypende allegoriese krag, des te meer weens die
eenvoudig-verhewe diksie. Brit-ossewa pynig onverskillig-gevoelloos die kind van
die Afrikaanse bodem, die Boervrou-doringboompie.
Maar tog het daardie boompie
weer stadig reg gekom,
want oor sy wonde druppel
die salf van eie gom.
Ook het die loop van jare
die wonde weggewis net een plek bly 'n teken
wat onuitwisbaar is - -

'n onverbeterlike uiteensetting van die nasionale aangeleenthede.
Ons het terloops daarop gewys hoedat die Ragel-simbool passende tolk is van
Totius se volksgevoel. Dieper, egter, is die smart van die Afrikaanse Ragel. Ragel
sterf in die soete wete van Jakob se bysyn en liefde,
Maar dis g'n Jakob met sy trek
wat saggies lei die lam en ooi,
moeder en kind beskermend dek die die vyandige konvooi
wat vrouens vang en ja te voet,
of kampwaarts voer hul moeë lyf...

Ragel sterf met die troos van Benjamin se lewe, maar
Ek hoor hoe kerm die Ragels daar,
Maar nooit 'n Benjamin kom voort. (bl. 12.)

Die tragedie is oorweldigend, maar van die nagedagtenis aan 'n nobele wese gaan
deur die eeue 'n besielende invloed uit, in Palestina en in Afrika. (bl. 65):
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Vir wie die grootpad langes reis
oor heuwelry vol blomme en gras,
die steenhoop droewe sterfplek wys
van wie waaragtig moeder was.
So staan daar in my vaderland
vlak by die grootpad, her en der,
graftekens eerbiedvol geplant
deur Jakobs - ballinge van ver,
vir Ragels wat in kindgeboort'
gesterf het op die weg, of by
die skrikkelike kindermoord
tot in die dood het meegely.
Ook hul gedagtenis is rein;
en altyd reiner sal dit word,
as tyd in nimmer-rustig-syn
sy golwe oor hul mooi-lewens stort.

Die gees van die afgestorwe vind in altwee gevalle rus en troos in die wete van 'n
ryk nakomelingskap. (bl. 80).
Ragel die ween ontroostelik
Dan rus sy as die Heer vermaan:
‘Bedwing jou stem, al jou geskrei;
Jou arbeid, moeder, 's nie verniet,
jou loon is groot’, so sê die Heer,
‘Ek sien en weeg moederverdriet,
jou kinders - hul kom almal weer!’

So ook word die treurende Afrikanervrou getroos:
O skone beeld van boere-vrou
met kinders letterlik oordek:
een op die arm, een vasgehou
en een wat aan die rok loop trek.
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Jou stryd is seker, groot jou loon!
Jou stille daad is groot-gedug.
Ons wye land word weer bewoon,
en kinderstem klink deur die lug.

Naas die Bybelse analogieë kom daar ook nog 'n paar algemene suggestie-verskynsels
voor. Die digter vertel van Ragel en Jakob by die put. Hy word getref deur die gulle
onuitputlikheid van die put, en spontaan verrys in sy bewussyn die gedagte aan die
gulheid van die Afrikaanse vrou, wat in verregaande selfverloëning oorgaan.
Haar lewe is soos die moederlewe;
by ondank immer bly te gewe;
maar 'k hoor, as hul het heengegaan,
diep onder tap... 'n watertraan!

Enigsins verwant is die toepassing in die ongebundelde ‘Op die Nuwe Maan’ van
1919 (Du Pl., bl. 140), waar die son vir hom gelykstaan met die moeder, wat trots
ondankbaarheid haar gehele kragte aan haar dogter wy.
‘Die Breekwater’ staan in minder direkte verband met die verhaal, maar die
toepassing is ewe raak. Die fondamentblokke van die breekwater versink in die grond.
Nogtans versink hul williglik hul lywe
en williglik hul eeue-aanskyn boet,
dat hier my wank'le voetstap sou beklywe,
en dat 'n wal sou oprys uit die vloed.
Ek dink opnuut aan al die graaggetroue
stilwesens met hul smart gewaad;
'k herdink die duisende van vroue
wat wil'ge lyf versink in lydensdaad.

In ‘Trane’ is die vrou weer onderwerp van die vergelyking, hierdie slag in taamlik
klein besonderhede uitgewerk.
Ons sal van die politieke simbool afstap met 'n waardering van die treffende
tent-simbool uit ‘Trekkerswee’. Die wa en tent is ewebeeld van die Boer en sy vrou,
en vandaar simbool van al die edelste hoedanighede van die boerevolk.
Die wa - 'n sterke man is hy;
die tent - 'n taaie vrou is sy.
Jul het die nasie uitgelei,
sy boei ontbonde.
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En as sy wa nie verder dring,
hoor ek by wind haar fladdering
die boer van boerbeskawing sing,
stemmig-tevrede.

Voel U nie watter volheid van betekenis in die ‘stemmig-tevrede fladdering’ van die
tentseil opgesluit is nie?
In verband hiermee sou ek graag nog effens opmerksaam daarop maak hoedat Totius
voortdurend die ossewa as verteenwoordiger van die trekkerslewe en die trekkersideale
beskou. Ons kry dit in die ‘Lied van die Ossewa’, in ‘Die Ossewa’ uit ‘Potgieters
Trek’ en in ‘Die Os’ uit dieselfde bundel. In ‘Donkere Afrika’ kom die trekker met
‘Sy roer, sy os, sy wa, sy Boek’, en in ‘Die Vlakte’ is die sweepslag van die ossewa
aankondiger van 'n nuwe lewe.
Onder die liriese gedigte neem die simbool eweneens sy plek in. Uit die ‘Verse van
Potgieter's Trek’ is die ‘Trekkerslied’ vir ons van eienaardige belang. Die beeld van
die lewe as 'n pad is stereotiep verby. Tog meen ek te kan aantoon dat dit by Totius
meer as retoriek is, dat dit spontaan-gevoelde assosiasie is. Ten eerste kom die beeld
herhaaldelik voor - in ‘Trekkerslied’, in ‘Die Weg’, in ‘Die Paadjie Dof en Klein’
en in gewysigde vorm in ‘Stroom van die Tyd’. Ten twede is dit 'n Afrikaanse pad,
met al die besonderhede waar die skrywer persoonlik kennis mee gemaak het. Die
‘Trekkerslied’ is wel die beste voorbeeld:
Die duur van ons lewe
op aard is 'n trek
van waens oor vlaktes
voortsukk'lend gestrek.
‘Trek verder,’ verlui dit
die môre heel vroeg;
en sawens heel laat:
‘Nog nie ver genoeg!’

Wie anders as Totius sou ook hieraan gedink het:
Die vooros se klok
met sy klinglende lied
is die weinige vreugde
wat die wêreld hier bied.
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of:
Die blêrende lam
in die jakkals se klou
is die kermende siel
in haar nagtlik berou.

‘Die Weg’ is minder aanskoulik, en verdien melding alleen weens die opmerklike
aansluiting met die twede vers van ‘Trekkerslied’:
Jou begin, ongekend,
is aan myne gelyk;
jou end, net soos myne,
in verborgendheid wyk.

‘Die Trein van die Lewe’ is onbelangrik behalwe as skakel in die ketting, en om die
Totiaanse humor van die slot.
Oorspronklike siening kry ons weer in ‘Die Paadjie Dof en Klein’. Dit is weer eg
Totius om so aan peins te gaan as hy dink aan die wandelaar wat in die woesteny 'n
verlore endjie pad raakloop.
Dis troos vir hom, as hy alleen
sy pad soek deur die wildheid heen,
dat daar tevore mense was,
waar nou sy voet dwaal deur die gras.
O Lewens-wildheid grenseloos!
dit is ons, mense, 'n diepe troos,
die wetendheid:
'n ander het dieselfde stryd.

Veral in ‘Wilgerboombogies’ is die liriese simbool in die oog vallend. Volgens die
tietel word die gediggies beskou as takkies van 'n treurwilgsimbool van die smart geplant op die graf van sy vader, sy broer en suster. In die eerste gedig, egter, is sy
vader die boom wat aan afsterf is hyself die spruitjie wat voortgeplant word. Tussen
die legio van doodsbeelde in die literatuur tref veral hierdie vers met sy deurvoelde
assosiasie.
In stilte, soms in pyne, gly
nog maande langs sy bed verby,
ontwoel sy wortels een vir een,
en dryf sy stam daar eindlik heen.
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Lieflik vertolk hy daarop sy eie lewensbeskouing:
En toe ons hom begrawe gaan
die wilgerstek gewortel staan,
met bogies wat bly-treurig doenneerhangend maar al hoopvol groen.

Kort daarop volg twee gedigte onder tietel ‘Ter Nagedagtenis van...’ In die eerste
word die vriendlik-groetende alwynboom, voortgespruit uit doringkrans, analoog
van die groot beloftes waarvan die doringkrans van Jesus draagster was.
Pragtig passend ook is die twede gedig, besonder passend, omdat hier twee
onderwerpe wat vir die digter 'n intiem-innige bekoring het, verenig word - sy
afgestorwe suster, en die eenvoudig-verhewe Potchefstroomse natuurskoon. Dié
wilgertakkie is te mooie om nie in sy geheel te pluk nie.
Skone beeld van stille lewe,
Mooirivier! jy is vir my
ewebeeltnis van haar lewe
wat so saggies het vergly.
Uit jou gras-oorgroeide velde
speur ek nouliks jou omleeg En die wêreld wis so selde
iets maar van haar stroombeweeg.
Maar - steeds somergroen jou walle, stroom jy op die tuin-stad aan. Om haar heen was welgevalle,
blomme waar haar voet mog gaan.
Seënend sink jy weg, O Mooie!
tot jou kruik is leeg gedra Seënend sink sy in die sooie
en laat d'aarde groenend na.
En nes jy, wat in die vleie
ons 'n liewe lig-lyn laat, so was hier haar stil verglye 'n
silwerblinke liefdedaad.

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

228
Daar bly nog vir melding oor die bekende ‘Sprokie’, waar die toepassing meer
algemeen filosofies is.
Dis opmerklik dat Totius hom vir die dierewêreld deurgaans so weinig gevoelig
vertoon. Waar Gezelle hom naas die blomme en stroompies steeds weer opnuut in
ekstase oor die koeie, perde, nagtegale, rawe, uitlaat, voel Totius meer bepaald een
met die stille lewe van die natuur. In ‘Mag en Reg’, en minder opvallend in ‘Die
Os’, hoor ons wel die dierevriend praat, maar origens is die beelde almal ontleen aan
die Afrikaanse natuur, waarin, wat Totius se kennismaking daarmee betref, die
vlakte-verskynsels oorheersend is.

Maatskaplike betrekkings.
Totius is essensieel mens. Iets oor sy houding aangaande maatskaplike verhoudings
sal dus nie onvanpas wees nie, m.n. sy houding teenoor die liefde, die vrou en kinders.
Liefdesliriek kom by hom eintlik nie voor nie. Tog kry ons plek-plek aantreklike
tipering van die betekenis van die ware liefde. So lui dit op bl. 39 van ‘Ragel’:
Maar Jakob eet die vreugdeboord
van lewensblyheid, en hy drink
die bitter kelk van kwyningsdood,
vir ware minnaars ingeskink.

En weer:
Daarom sy oog na binne dring:
haar welvaart is nou ongewis.
En liefde is mees bekommering,
want liefde is heil'ge derenis.

Leuk ook is die gediggie ‘Hoe die Liefde Kom’:
Daar nader voel-voel na my toe
'n wese, ek weet nie wie en hoe.... ens. (bl. 41.)

Die liefdesontwaking van Willem en Dina is ook vol lewenswarme innigheid. Raak
word die eerste aanvoeling aangestip:
'n Glimps, 'n glans, 'n gouigheid,
nes of 'n gees verskyn.
Maar nooit sal uit sy lewenstyd
die ligbeeld uit sy siel verdwyn, ens.
(‘Trekkerswee,’ bl. 10.)
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Die verder ontwikkeling wek by die digter weer 'n natuurbeeld op. Ek dink aan die
lentelied op bl. 22, gevolg deur die mooi:
So het eenselfde lentelewe,
eenvoudig diep en waar,
twee stille wesens sag omswewe vir Willem en vir haar.

Maar die ryp vrug van die moederskap dwing tog meer die digter se ontsag af as die
jeugdige liefdesbloeisel. Die hele ‘Ragel’ is 'n gewyde lied ter ere van die moeder
as die hoogste wat die aardse bestaan oplewer. Hy het tegelyk 'n fyn waardering van
die psige van die moederinstink en van die moederskap as maatskaplike instelling.
‘Ragel’ is natuurlik die voorbeeld by uitnemendheid van sy opvatting hieromtrent.
Een ding begeer sy - dit is al:
Om moeder van 'n kroos te wees. (bl. 58.)

Die verder verheerliking van die moederskap is in verband met die politieke insigte
al volledig behandel.
Selfs die kind is vir Totius die embrio-moeder.
Ag die liewe poppespel
die verraai my al te wel
wat haar mondjie nie ontval:
hartewens is allermees
moedertjie eenmaal te wees,
moedertjie, dit is sy al! (‘Kinderversies’).

Volledigheidshalwe verwys ek hier weer na die verskillende reeds behandelde gedigte
wat getuig van sy juiste inlewing in die moederpsige. Innig eg is die moeder se
trooswoorde aan die kleintjies as haar eie moed haar amper begewe. (‘Daar Kom
Hul’ en ‘In die Kamp’.) Goed gesien is die toewyding van die moedertjie aan ‘Dit
is Nag’ uit ‘Wilgerboombogies’. Lieflik-eenvoudig ook die moederlike toewyding
en sorg in ‘Sy Moeder’ uit ‘Kinderversies’, en die soortgelyke idee in ‘Op die Nuwe
Maan’.
Hieruit is dit begryplik dat Totius ook 'n groot kindervriend is. Nooit spreek hy
van die kleinspan as met die sagste woorde. Tog klop vir hulle meer 'n filosoofs- as
'n kunstenaars- of essensieel mensehart. Selde kry ons sulke ongemengde inlewing
in die kindersiel as in die moedersiel. Uit die hele reeks kinderversies is alleen ‘Hy
Mors so Graag’, en ‘Sy Speelgoed’ geheel vry van filosofiese bespieëlinge. Hy
beskryf b.v. die oudjie se opstaan en môrespel, en filosofeer na aanleiding daarvan:
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O Heerlike bedrywigheid,
en arbeid waar geen sorg aan kleef!
wat al maar net wil besig wees
en net maar bly maak om te leef...

en as die oudjie siek is, peins die wysgeer:
Kon 'k maar in lye net so wees;
so stil-vertrouend wag;
van buite net so stil, soos hy,
van binne - net so sag!

Tog blyk dit uit een vers dat Totius met suiwer genot opgegaan het in die liefde vir
sy kinders. Ek doel op die ontroosbare eensaamheid en onvervulde verlange wat
spreek uit ‘Geen Stem en geen Antwoord’ (Du Pl., bl. 155):
'k Sien die verste ster wat flonker
deur die nag van stilte en donker;
maar 'n stem wat fluister - die
hoor ek deur die donker nie.
'k Gaan weer langs hul liefste plekkie;
'k gaan die tuinpad oor en oor,
'k wag weer by die tuin se hekkie,
of 'k haar voetstap nie sal hoor...
En - van hul is niks bekend nie!
En - 'k wag so stil en lang!
Is daar dan g'n instrument nie,
wat die onhoorb're klank kan vang?
..... Maar g'n stem of ritseling
wat deur stilte of donker dring.

Humor.
Niemand sal wil beweer dat Totius 'n forse humoris soos b.v. A.G. Visser is nie.
Daarvoor vat hy die lewe te ernstig op, is hy te swaartillend. Maar steek deur die
hele veld van sy geestesblomme nie die optimistiese knoppies uit nie, van die ‘bogies
wat bly-treurig doen - neerhangend, maar tog hoopvol groen?’ En hoor ons nie
herhaaldelik die stem van die groot wysgeer, wat die lewe sonder gemor aanneem
soos hy dit vind nie? Van nature is hy meer ‘neerhangend’ en dikwels gee hy aan
hierdie instink vrye teuel,
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maar deur ervaring en oorpeinsing verworwe filosofie hel hy tog oor na die humor.
Indien dit nie 'n logiese onmoontlikheid is nie, sou ek dit as ‘weemoedige humor’
tipeer.
By behandeling van sy politieke insigte het ek gewys op die gees wat humoristies
wil wees, al is hy dit nie van huis uit nie. Daarby voeg ek nou die teer humoristiese
trekkies van die liriese gedigte. Toonaangewend van sy hele humor is die
bo-aangehaalde reëls van die ‘bly-treurige’ wilgertakkies. Onmiddellik sluit hierby
aan die slotvers van ‘Die Oue Wilg’:
En as die wind
jou rusloos roer,
dan hoor ek hierdie spraak:
‘Al lyk ek nou
so dubbel dood ek sal weer herontwaak!’

Feitlik die enigste stukkie humor in die gebruiklike sin kry ons in ‘Repos Ailleurs’,
waarin die glimlagwekkende teenstelling met die onderlêende tragedie van die immer
onvervulde begeerte. (‘Wilgerboombogies’, bl. 32.)
Die trek waaraan Totius sy aanspraak op die naam van humoris te danke het, is
sy benydenswaardige egale standpunt teenoor die kwessie van lewe en dood. Eerste
aankondiging hiervan kry ons in ‘Afskeid van die Oue Jaar’, en ‘Alle Vlees is Gras’.
Op sy onwrikbare vertroue in die lewe hiernamaals is reeds gewys. Hier word iets
geëis oor sy opvatting van die aardse lewe. Eers ontmoet ons dit in ‘Die Weg’ uit
‘Ragel’. G'n vrees vir die toekoms, g'n selfverwyt oor ongedane plig, g'n traan oor
agtergelate lief en leed nie.
Ek bly daar agter alleen neergeleg:
en die pelgrims praat
van ‘die graf by die weg’.

Vgl. verder die verse wat hierbo in verband met die lewensimboliek bespreek is, en
veral die berustende gees van ‘Ek Graaf met my Gedagtes’ en tewens ‘Moedeloos’:
Wat sal ek dan doen?
My lê sal ek lê,
en die storm maar laat gaan Wat peins ek oor iets
wat ek tog nie verstaan! (Du Pl., bl. 136.)
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Selfs die swaartillende Totius is mens genoeg om hier en daar ontspanning te vind
in iets van ligter aard. ‘Die Kwessie’ uit die eerste jare is vol leuke kwinkslae. (Du
Pl., bl. 50). Uit ‘Trekkerswee’ skiet my te binne die spitsvondigheid op bl. 20:
Hy swyg; verdwyn weer ongemerk;
hy's met die saak verleë;
die vrouens wat die wee bewerk,
(so dink hy) spot daarmee.

Dit nadat die vroulike deel van die famielie vir Willem geterg het oor sy ‘Transvaalse
takhaarnoi’. Leuk ook is die dikkert-episode by die stemregagitasie (bl. 61). In
‘Kinderversies’ kry ons 'n paar geestige situasies, maar dit is selde vry van
moraliserende toepassing; ek dink o.a. aan ‘Die Groot Kwessie’, ‘Sy Bol’, ‘Sy Katjie’,
en ‘Hy Mors so Graag’.

Saamvatting.
Om saam te vat. Totius is vir my in die eerste plek mens, in die twede kunstenaar.
Kunsskepping is vir hom g'n einddoel nie, dit is hand langer by die opbou van 'n
saamvattende lewensbeskouing. Vandaar dat ons by mindere kunswaarde die
grondleggende gedagtes as goeie munt kan aanneem. Hierin word ons geregverdig
veral daardeur, dat die gedagtes so herhaaldelik, en in soveel verskillende maar
verwante nuanseringe, en in histories onafgebroke opvolging voorkom, sodat dit wel
deel moet uitmaak van die ware wese van die mens Totius.
Ons sal hier kortliks daardie grondleggende gedagtes saamvat.
Ten eerste het ons die sterk godsvertroue, uitgedruk in sy berusting in die volksleed
van ‘By die Monument’, ‘Ragel’ en ‘Trekkerswee’; in die hoop op die toekoms onder
Godsleiding, wat die toon aangee in ‘Potgieter's Trek’ en minder opvallend in ‘Ragel’
en ‘Trekkerswee’; en eindelik in die wysgerige opgaan in die goddelike bestiering,
eers plek-plek in die politieke en vroeër liriese gedigte, later meer aanhoudend in die
bespieëlende stukke.
Naas die godsdiens vervul die vaderlandsliefde en leed sy geesteslewe. Vanaf ‘By
die Monument’, deur ‘Potgieter's Trek’ en ‘Ragel’ tot ‘Trekkerswee’ huldig hy die
deeglike volkshoedanighede, en hy is veral vervul van die rol wat die vrou in die
opbou van die nasie speel. Met die loop van die tyd ondergaan sy politieke insigte
egter aansienlike verandering. In die eerste bundel heers die berustings- en
konsiliasiegees; in die twede ontsnap hom 'n verwyt teen die verdrukker, maar vertroue
in die toekoms bly hoofsaak. Met die Unie word sy houding teenoor Brittanje bitterder,
veral in die Unie-lied, en in ‘Ragel’ ly hy erger as voorheen onder die volks- en
vroue-
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marteling. In ‘Trekkerswee’ is dit nie alleen vyandelike onderdrukking wat hom
seermaak nie, maar ook die innerlike agteruitgang van sy volk, wat in die Unie-lied
reeds 'n verwyt uitgelok het. Tog, dank sy sy onwrikbare godsvertroue, sluit ‘Ragel’
en ‘Trekkerswee’ altwee met die vaste geloof in die uiteindelike oplewing van die
nasie. Hierdie optimisme vind ons ook hier en daar in sy liriese gedigte terug.
Totius is 'n egte kind van Afrikaanse bodem, en verheug hom deur en deur in die
Afrikaanse natuur. In hierdie betrekking toon hy hom meer as elders kunstenaar. Nie
alleen besiel die natuur hom tot verhewe plastiese uitbeelding nie, maar sy sienersoog
lees in elke natuurverskynsel 'n betekenis wat vir die nie-kunstenaar verborge is.
Hiermee in verband staan sy groot voorliefde vir simboliek. Elke natuurverskynsel
suggereer vir hom 'n analogie in die mensewêreld, en omgekeerd, as hy 'n menslike
verhouding wil verduidelik, het hy dadelik 'n aanskoulike vergelyking by die hand.
Hierdie geestesaangeleentheid, saam met die religieuse aanleg en warm-menslike
gevoel, getuig van 'n verbasend veelbewoë geesteslewe en veelomvattende lewensblik.
Die warme menslikheid kom tot uiting veral in sy saamgevoel met die swaarkry
van sy medepelgrims op die lewensweg, veral die vrou, maar, in ‘By die Monument’
en sporadies elders, ook vir die man en kind.
Tewens is die gevoelsmens ook peinsende filosoof, meesal onder godsdienstige
vervoering, partymaal egter algemeen.
Onlangs vra ek so kort-af vir 'n bekende uit Potchefstroom of sy aldaar ooit vir
Totius ontmoet het. ‘Ja,’ sê sy, ‘so'n paar maal oppervlakkig, sommer in algemene
geselskap... Hy is so 'n klein, ouerige man... Jy kan sommer sien dat hy regtig hard
gewerk het in sy lewe.’ Voeg daarby: wat baie gedink en gevoel het (en in die wyer
betekenis is dit mos maar in ‘Werk’ inbegryp), en slaan ag daarop hoe sterk die
indruk moet wees om by eerste aansien so'n waardering uit te lok, en ons het m.i.
die kern van die wese Totius.
E. HARTMANN.
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Jochem van Bruggen, ‘Booia.’
WIJ kwamen in den laatsten tijd wel Zuid-Afrikaansche romans in handen, waarvan
men door de buigingsvormen wat aan te vullen en hier en daar een enkel woord te
verhollandschen bijna Hollandsche boeken zou kunnen maken. Zoo schrijft Jochem
van Bruggen niet. Zoover ik kan nagaan, gebruikt hij de meest ver-echte, ruige en
toch lieflijke taal van zijn Zuid-Afrikaanschen stam, waarvan ons, noorderlingen,
stellig wel fijne details ontgaan, ook al volgen wij geregeld met belangstelling den
groei en bloei der Zuid-Afrikaansche kunst en der litterair-wetenschappelijke
litteratuur.
Jochem van Bruggen doet daar goed aan. Hij, zoowel als vele van zijn
Zuid-Afrikaansche confraters, is natuurlijk in de leer gegaan bij onze Nederlandsche
romankunst. Al biedt deze hun geen wonderwerken, er is voor hen toch stellig veel
uit te leeren voor de vlotte en vaardige uitoefening van hun métier. Van Bruggen
heeft daarbij niet zijn persoonlijkheid verloren zooals anderen soms wel. Hij zocht
zijn eigen krachtige manier van uitbeelding, zijn geestigen verhaaltoon en dat in de
zuivere, levende spreektaal, die hij om zich heen hoort. Hij lijkt mij de meest ras-echte
Zuid-Afrikaansche litterator, wat te meer briefe, daar hij van oorsprong Hollander
is. In haar groote realistische kracht is zijn kunst dan ten slotte ook weer zuiver
Hollandsch en bevestigt hij de eenheid van onzen stam.
De roem van Van Bruggen is ‘Ampie’. Het wordt moeilijk voor een auteur, als hij
eenmaal zulke vast en onwankelbare hoogtepunten heeft bereikt. Beets had zijn
Camera, De Meester zijn Geertjie, Robbers heeft den Roman van een Gezin. Er
bestaat altyd neiging om te gaan vergelijken en onder de suggestie van het eenmaal
bereikte komt men er zoo licht toe te zeggen: het is toch dat niet. Soms lang niet ten
onrechte.
Zoo gaat het ook met Van Bruggen. ‘Booia’ is min of meer een voortwerken op
het thema van ‘Ampie’: de ontwikkeling van een kinderziel. Doch het is lang niet
zoo zuiver en gaaf doorgevoerd. Booia is een zoekend en vorschend kaffertje, dat
zich in zijn huiselijken kring verstooten en verlaten voelt, dat voor tal van rondschen
staat en begrip zoekt bij zijn ouderen maat, den kaffer Sagrys. Die Sagrys is op zijn
manier een ‘geleerde’, die Engelsch leert en schrijft, in zijn wereld een wereldwijze,
wiens ‘wijsheid’ nog wel eens boven het kopje van Booia heen gaat, en in wien
bovendien toch brandt een felle allergewoonst-menschelijke hartstochtelijkheid en
gewelddadigheid.
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‘Dis net een jaar van sy lewe, waarin hy ontdek dat hy iets presteer, 'n persoonlikheid
openbaar en, na sy aard, 'n groot kaffer lief kry,’ zegt Van Bruggen in zijn inleiding.
Ik moet bekennen, dat we van die eigenlijke ontwikkeling, den groei en de
bewustwording van persoonlijkheid in onzen Booia niet zoo heel veel merken. Hij
is de strikte opmerker en beschouwer van wat er om hem heen gebeurt. En zeer zeker,
er zijn wel momenten, waarin we zijn zieltje zien werken en groeien in zijn
voortdurend verkeer met Sagrys, die zijn brood en zijn steun is, al gedraagt hij zich
dan ook soms bruusk en onverschillig tegenover het jongetje: ‘Sagrys sou hom nooit
iets bo sy mag laat doen nie; maar as vanself 'n deel van die werk somarso oorneem,
en dit steeds met 'n nukkerige gebaar en 'n gemompel. Anders was daar nie eintlik
'n toenadering nie; maar Booia besef dat dit 'n groot kaffer nie betaam om hom met
'n kleinjong soos hy te bemoei nie.’ Dat niet willen toonen van zachtere gevoelens
bij den ouderen kaffer is goed getekend. Booia hunkert onbewust naar levensinzicht,
en waar kon hij beter te recht dan bij dien eenigen die zekere welwillendheid en zorg
voor hem laat doorschemeren.
Een werkelijke bewustwording van persoonlijkheid in Booia is aardig aangegeven,
waar hij met Sagrijs op reis is in den ossenwagen en allerlei vragen en opmerkingen
by hem opkomen in zijn gesprek met zijn ouden vriend. Daar werkt inderdaad de
drang naar weten en begrijpen: ‘Hy moet nog so baie by Sagrys probeer uitvind. Dis
'n uitsoek-kans om Sagrys oor sy moeilikhede te laat gesels, die ou sal seker
spraaksaam wees; hy vat mos altoos bier saam as hy op pad is.’
Nu evenwel de schrijver zelf verklaart, dat het hem vóór alles te doen is om de
figuur van Booia, dat hij bovenal dien ontwikkeling en groei wil teekenen, moet men
constateeren, dat de goue eenheid hier gemist wordt. Booia raakt hier toe soms te
zeer op den achtergrond.
Sagrys is meer de hoofdpersoon in het boek dan Booia. De krachtigste en
uitvoerigste deelen van het verhaal, de zoogenaamde ‘tea meeting’ van de kaffers,
die niet anders is dan een wilde gemeenschappelijke zuippartij, en het diaken-worden
van Booia's onbenulligen, verglaasden vader Ou-Rooi zijn beide op zich zelf
voortreffelijke stukjes-werk, alleraardigst en zuiver, vol humor geteekenend, doch
het jongetje Booia staat er eigenlijk geheel buiten, al wordt hij er zoo nu en dan met
de haren bijgesleept. Men kan de aanwezigheid van dit tooneeltje, dat een groote
plaats in het verhaal inneemt, hoogstens verdedigen als teekening van het milieu,
waarin Booia opgroeit.
Als Ou-Rooi zijn diakenschap aanvaard heeft en er met zijn ouden makker en
lotgenoot Sagrys eens over praat, weet deze allergenoeglykst, speelde met hem te
rollen en hem op de consequenties van zijn nieuwe waardigheid, waaraan Ou-Rooi
allerminst gedacht heeft, te wijzen: ‘Glo vir my dat
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wanneer jy jou dronk gesuip het ,almal sal sê dis 'n skande dat Ou-Rooi hom dronk
gesuip het, en as jy oor die tou trap, sal almal sê: Hê jy gehoor, Ou-Rooi het oor dit
tou getrap!’
‘Laat hulle sê wat hulle wil!’ sê Ou-Rooi met verontwaardiging, ‘hulle kan die
laaste een vir my part na die duiwel gaan.’
‘Nou maak jy 'n groot fout, Ou-Rooi. Jy stuur hulle na die duiwel toe en jy moet
juis probeer om die duiwel van hulle af weg te hou. Die duiwel is nie speelgoed nie,
Ou-Rooi! As hy saam met 'n mens mouts maak, dan kan jy vir my glo is die duiwel
los, en wie gaan hom vang? Nie ek nie! Ek hardloop weg soos 'n hond wat vet gesteel
het,’ enz.
Er is werkelijk heel goede vertelkunst in de onderdeelen van dit boek; daarvoor
blijft het zeer leesbaar. In het algemeen kan men zeggen dat het in geen enkel opzicht
staat beneden het gemiddelde van wat elders in de wereld aan goede litteraire kunst
verschijnt. Maar als compositie tot een geheel, bedoeld als de bewustwording van
Booia, is het zwak. Van Bruggen heeft een motief waarmee hy eenmaal succes gehad
heeft, nogeens willen exploiteer en ons wat lustig te kunnen fabriteeren, soms geheel
buiten zijn motiefen.
J. PRINSEN, J.L.Z.
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Moderne Hollandse Kortverhale.
Byeengebring en toegelig deur dr. F.E.J. Malherbe.
Uitgewers: firma J.H. de Bussy.
DIS die eerste deel van 'n serie wat glo uit 'n twaalf dele sal bestaan. Daarin sal
opgeneem word 'n keur uit die kortverhale van die verskillende letterkundes. Die
Nederlandse en Vlaamse deeltjies verskyn in die oorspronklike tale; al die ander sal
in Afrikaans vertaal word.
Dis ongetwyfeld 'n kostelike idee, want veral nou dat daar so baie oor kuns en
kultuur gepraat en alles in die werk gestel word om ons nasie-bewus te maak, behoort
so'n serie ons eie saak uitstekende dienste te bewys. Daardeur sal 'n groot deel van
die leserspubliek vertroud raak met die beste uit ander letterkundes, dikwels
wêreldletterkundes, en om die eie na behore te waardeer, maar veral om die eie op
te bou, mag die buitelandse nooit uit die oog verloor word nie. Dit betaam 'n jong
volkie, 'n doelbewus-strewende volkie, om waar nodig sy lampie by groter volke aan
te steek. Dis 'n slim volk wat uit die ondervinding van ander volke kan leer. Klaklose
en hol navolging mag dit nie word nie.
Die hele serie staan onder redaksie van dr. M.L. du Toit en die samesteller van
hierdie deel is dr. F.E.J. Malherbe van Stellenbosch. Laasgenoemde het ook gesorg
vir die biografiese en ander besonderhede en 'n ‘oorsig oor die kortverhaal met
spesiale verwysing naar die behandelde stof.’
Die boekies is in die eerste plek seker bedoel vir die persoon wat iets goeds wil
lees en in kort bestek die kenmerkende eienskappe van verskillende letterkundes,
soos dit in die kort-verhaal tot uiting kom, wil aantref. Ook vir die ernstige student
sal hierdie boeke van groot waarde wees en dis veral vir hulle wat die kort maar
saaklike ‘oorsig’ van dr. Malherbe bedoel is.
Ek kan nie sê dat die ‘Voorwoord’ van die algemene redakteur my danig getref
het nie. Dit behoort tog vir ons nie nodig te wees om so half-en-half verskoning te
vra dat die eerste bundeltjie in Nederlande verskyn nie. Miskien is dit veral vir die
groot-publiek bedoel.
Dr. Malherbe het die stukke uit die Nederlandse letterkunde van na 1880 gekies.
Dit spreek vanself dat sy groot moeilikheid beperking was. Holland het in die afgelope
halfeeu uitstekende skrywers voortgebring. Dit val ook saam met die opkoms van
die kort-verhaal en skets in die Nederlandse letterkunde. Almal sal en kan daarom
nie ooral saamstem met die
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keuse van die samesteller nie, maar dis m.i. van minder belang. Daar moes eenmaal
'n keuse gedoen word en smaak verskil. Oor die algemeen het Malherbe daarin
geslaag om ons 'n verteenwoordigende keuse te gee. Die stukke moes opsigself goed
wees, maar hulle moes ook een of ander stroming in die letterkunde demonstreer.
Die gewone leser het hiermee niks te doen nie en dit sal hom stellig nie hinder nie,
maar vir die student is soiets baie belangrik.
Die boek bevat stukke van A. Aletrino, L. Couperus, H. Heyermans, J. de Meester,
A. van Schendel, Augusta de Wit, C. Scharten en M. Scharten-Antink, I.
Boudier-Bakker, A. van der Leeuw, Top Naeff, Jo de Wit, Marie Koenen, R. van
Genderen Stort. 'n Hele paar van hierdie skrywers is al dood; die meeste is egter nog
in die volle fleur van hulle kunstenaarskap. Drie van die beste Nederlandse romans
van verlede jaar is deur skrywers uit bostaande groepie gelewer. Die ‘De Klop op
de Deur’ deur Ina Boudier-Bakker, ‘Het Fregatschip Anna Maria’ deur A. van
Schendel, en ‘De Kleine Rudolf’ van Aart van der Leeuw. 'n Mens mis net verskeie
name van die allerjongste prosaskrywers, die verteenwoordigers van die sogenaamde
‘nuwe saaklikheid’, al kom dit veral in die breër opgesette romans en novelles uit.
Disopmerklik dat die samesteller hom nie net tot kort-verhale beperk het nie. Dié
van Ary Prins is selfs 'n brokstuk uit 'n lang verhaal. 'n Hele paar stukke is eenvoudig
sketse en daarom is die naam van die boek misleidend. Teen die sketse as sodanig
sal alleen die persoon wat om die verhaal lees beswaar maak. Daarin word dikwels
die gewone lewe vasgelê. Dis goeie werk. Die skrywers kon hier makliker en lekkerder
bou; in die kortverhaal moet, selfs ten koste van beeldrykheid ,op die verhaal
gekonsentreer word.
Die aantekeninge van die samesteller boaan elke stuk bevredig my minder. Hy
gee o.a. enige biografiese besonderhede en dis heeltemal in die haak, want ons wil
almal iets weet van 'n onbekende skrywer wie se werk 'n mens lees. Dis wel kort,
maar met die opset van die reeks boeke kon dit nie anders nie. Hy noem ook die
vernaamste werke van die outeurs. Vir die persoon wat deur dié kennismaking vir
meer lus kry, en veral vir die student, is dit van waarde. Sy waardebepalings tussenin
keur ek egter nie goed nie. Wat hy sê, is nie verkeerd nie, maar sulke ongemotiveerde
uitsprake moedig napratery aan - een van die grootste foute van baie studente en
grootmense. By Augusta de Wit word b.v. gesê: ‘Diepdenkende, skoondigterlike
persoonlikheid, in volmaakte ewewig. Haar egtheid steeds van 'n meevoerende krag.’
En verder: ‘Haar konsentrasie op dié verborge krag eensklaps sig openbarend in
onbegrepenheid of by sterke reaksie, maak haar meesteres in ons genre...’
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Sulke hoog-klinkende algemeenhede is hier nie vanpas nie. Daar was stellig geen
ruimte om die leser te help om die opgenome stukke beter te waardeer nie, selfs nie
as dit uitsprake van erkende Nederlandse krietisie is nie. Soos dit nou is, is dit
gevaarlik - vir die samesteller en vir die leser en vir die letterkunde.
Die spelling van dr. Malherbe sluit hom by die Nederlandse aan. Dit geld ook vir
heelparty uitdrukkings. Dit maak 'n on-Afrikaans indruk. Konsekwent is die spelling
ook nie, want die Nederlandse ‘Batavia’ word hier ‘Batawië’. Maar dis bysake.
Hoofsaak is dat ons hier 'n goeie verteenwoordigende keuse uit die teenswoordige
Nederlandse kortverhaal en skets het. Van harte hoop ek dat die publiek die serie
gaan steun - dis in sy eie belang.
M.S.B.K.

Die nuwe brandwag. Tydskrif vir kuns en lettere. Jaargang 1931

*41

Soos die Windjie wat Suis.
Woorde van H.A. Fagan (Jnr.)
Musiek van Johannes J. Fagan (1898-1920)
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