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Oor die skrywer
John Christoffel Kannemeyer is op 31 Maart 1939 op Robertson in die Wes-Kaap
gebore. Ná voltooiing van sy skoolloopbaan op sy tuisdorp studeer hy aan die
Universiteit van Stellenbosch waar hy in 1964 die graad D.Litt. onder promotorskap
van prof. D.J. Opperman behaal met 'n studie oor Die stem in die literêre kunswerk
(1965). In 1962 word hy aangestel as lektor in Afrikaans en Nederlands aan die
Universiteit van Kaapstad, en daarna doseer hy agtereenvolgens aan die Randse
Afrikaanse Universiteit en die Universiteit van Stellenbosch. In die periode 1982-1987
is hy hoogleraar in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van die
Witwatersrand. Daarna is hy senior navorsingspesialis by die R.G.N. in Pretoria.
Sedert September 1992 woon hy weer op Stellenbosch waar hy voltyds navorsing
doen en as vryskut werk. By herhaling bring hy studiebesoeke aan die Universiteite
van Nijmegen, Amsterdam en Leuven en doseer hy op uitnodiging oor die Afrikaanse
letterkunde. In die jare 1976-1983 behartig hy die redaksie-sekretariaat van die
letterkundige tydskrif Standpunte.
Naas sy doktorale proefskrif publiseer dr. Kannemeyer onder meer 'n inleiding tot
die tegniek van die prosa (Prosakuns, 1968), 'n beskouing oor Etienne Leroux se
Sewe dae by die Silbersteins (Op weg na Welgevonden, 1970), vier bundels kritiese
opstelle (Opstelle oor die Afrikaanse drama, 1970, Konfrontasies, 1977, Getuigskrifte,
1989 en Die bevestigende vlam, 1990) en 'n studie van Die dokumente van Dertig
(1990). In Figuur en fluit (1992) en Die gespitste binneblik (1995) ondersoek hy die
kunsopvattinge van D.J. Opperman, Martinus Nijhoff en Elisabeth Eybers. Verder
redigeer hy werke van Uys Krige, D.J. Opperman, Eybers, Leroux en Kees Konyn
en stel hy die versamelde gedigte van C. Louis Leipoldt en Krige saam.
Kannemeyer is egter veral bekend as literatuurgeskiedskrywer en biograaf. As
historikus publiseer hy 'n tweedelige Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur (1978
en 1983), Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 (1988) en A history of Afrikaans
literature (1993). Op die gebied van die biografie lewer hy D.J. Opperman (1986)
en Wat het geword van Peter Blum? (1993). By eersgenoemde werk sluit ook aan
Die bonkige Zoeloelander (1994), Opperman se lewe in beeld.
Vir Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur I ontvang Kannemeyer in 1979 die
Recht Malanprys, vir D.J. Opperman in 1987 die Ou Mutualprys vir Nie-Fiksie en
vir sy werk as letterkundige in 1988 die Gustav Prellerprys vir Literêre Kritiek.
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Rekenskap
My oupa, C.J. Langenhoven, het in sy testament bepaal:
Verlof om privaat briewe van my of uittreksels daaruit te publiseer sal
alleen onder buitegewone omstandighede verleen word, en geen hulp of
inligting hoegenaamd sal aan biograwe verskaf word nie.
Het ek dié bepaling oortree? Indien wel, hoe, en waarom?
Wat betref publikasie van briewe en ander dokumentêre materiaal in hierdie boek,
is daar geen oortreding nie, want die ‘buitegewone omstandighede’ lê voor die hand
in die huidige situasie van Afrikaans. Publikasie van die materiaal is ook nie onnodig
- soos my oupa sou gesê het, omsons - nie, want 'n ontsaglike hoeveelheid
ongepubliseerde geskrifte het lê en wag om ontsluit te word vir geskiedskrywing en
dies meer. Mejuffrou Sarah Goldblatt, wat my oupa se wense goed genoeg geken
het, kon ewe goed die briewe en ander dokumente vernietig het as dit dan nooit meer
gelees moes word nie. Na haar dood het ek my kom kry met die verantwoordelikheid,
en die mag, om toegang tot die stof te verleen of te weerhou.
Naas die dokumentêre stof leef daar die oorleweringe en die herinneringe. Moes
daar gewag word tot alles vergete is? Of behoort dit aan Langenhoven se uiteindelike
erfgename, alle lesers en sprekers van Afrikaans? Watter herinneringe moet weens
hul privaatheid finaal vergaan? Wat hoort tot 'n integere korpus van materiaal wat
aan die geskiedskrywing toekom?
Hoe sterk ook al my oupa se passie en argumente vir privaatheid was, sterker is
tans die aanspraak van die geskiedenis. Derhalwe het ek besluit om toegang tot en
publikasie van die stof onder my beheer te magtig vir die doel van hierdie boek, op
'n klein deel na wat ek weerhou het omdat dit myns insiens nie die integriteit van die
korpus sou benadeel nie. Wat dan wel ingesluit word, na my weglatings, laat ek oor
aan die keuse van my vriend dr. Kannemeyer en sy uitgewer.
Maar die tweede deel van die testamentêre bepaling is 'n onvoorwaardelike verbod
op hulp of inligting aan biograwe. Geld dit vir alle tye? Hoe kan 'n mate van beheer
oor die bronne uitgeoefen word son-
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der om hulp en inligting aan die biograaf te gee? Lees die verbod saam met my oupa
se selfgekose grafskrif:
Soek nie om sy verdienstes na te gaan,
Sy swakhede te delf uit hierdie grot,
(Albei rus daar waar hoop met vrees bestaan)
Die boesem van sy Vader en sy God.

Biograwe sál verdienstes nagaan en swakhede delf, dit is hul werk. Hul werk kan
ook uitsig gee op die vrees en die hoop wat verweef is met die materiaal en met die
toekoms van Afrikaans.
G.C.L. BRÜMMER

Administrateur: Letterkundige Nalatenskap Langenhoven
Kaapstad
1 Mei 1994
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Voorwoord
MY EERSTE KENNISMAKING MET DIE WERK VAN C.J. LANGENHOVEN WAS IN 1950 toe

my ouers my op die ‘rooi’ stel Versamelde werke ingeteken en die een deel na die
ander oor die pos begin opdaag het. Ek onthou nog hoe ek by die ontvangs van die
eerste deel op 'n rusbank gaan lê het om te lees. Ek het eers weer opgestaan toe ek
met al drie boeke in dié deel - Skaduwees van Nasaret, Loeloeraai en Die wagtende
wêreld - klaar was! Dit spreek boekdele vir 'n skrywer as hy 'n jong kind - toe pas
tien jaar oud - se aandag só kon hou. Ek was dan ook 'n Langenhoven-bewonderaar
van my eerste aanraking met sy werk, en my vader se verhale oor Langenhoven se
politieke loopbaan het dié bewondering verder laat styg. Dit was vir my 'n groot
oomblik toe hy, ek en my broer 'n langnaweek lank op Ladismith en Oudtshoorn die wêreld van Langenhoven - kon gaan kuier en ek sy huis Arbeidsgenot die eerste
keer kon besoek.
Sedertdien het daar baie water in die see geloop. My literêre loopbaan het my met
die hele veld van die Afrikaanse letterkunde en van groot dele van die literatuur van
Wes-Europa, in die oorspronklike tale of deur vertalings, in aanraking gebring. Ek
het ver van die wêreld van Langenhoven af beweeg en my skoling het my gelei na
verwikkelder tekste wat meestal vanuit 'n andersoortige kunsideaal as syne geskryf
is.
En tog het Langenhoven steeds 'n bestendige aanwesigheid by my gebly. Toe my
twee seuns, Mark en Anton, begin skoolgaan het, was dit my begeerte dat hulle in
hul vormingsjare met die ‘klein klassieke’ van die Afrikaanse letterkunde vertroud
moet raak. Ek kon hulle egter nie sover kry om Van Bruggen, Malherbe, Sangiro of
Van den Heever met plesier te lees nie. Maar Langenhoven het hulle nie alleen gelees
nie, maar met vreugde telkens herlees.
Wat is dit dan in Langenhoven, het ek myself afgevra, wat ook kinders en lesers
van latere geslagte so na hom toe trek? Waarskynlik sy vermoë om, naas sy
geestigheid en sy satiries-humoristiese inslag, helder en eenvoudig te skryf, om direk
met sy lesers te praat en om 'n wonderlik soepel en idiomatiese Afrikaans te gebruik,
veel natuurliker as enigeen van sy tydgenote. En daarby die feit dat hy die wêreld
van die Klein Karoo, wat haas altyd die agtergrond tot sy werke vorm, so intiem
geken het en met soveel liefde kon oproep. Dat hy daardie wêreld dikwels met 'n
stuk pragtige fantasie kon verbind, maak nie
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alleen van hom 'n onderhoudende verteller nie maar gee aan sy werk vandag nog
steeds 'n moderne aanskyn.
In Langenhoven se werk, so het ek met hernieude kennismaking agtergekom, is
daar veel meer groeilote vir die latere ontwikkeling van ons letterkunde aanwesig as
wat die kritiek tot dusver kon agterhaal. Met my navorsing het ek trouens begin besef
dat nog geen enkele literatuurhistorikus tot dusver Langenhoven behoorlik binne die
ontwikkelingsgang van die Afrikaanse letterkunde kon plaas nie. Sy totale andersheid
in vergelyking met sy tydgenote het meegebring dat hy selfs tot vandag toe nie deur
die vakliteratore reg verstaan word nie. Sy werk was van 'n ander dimensie as dié
wat die kritiek van hom verwag het. Terwyl die hoofstroom van die kritiek in die
verlede by herhaling na die werk van Celliers, Leipoldt, Totius en Marais teruggekeer
het en van hulle tekste op 'n nuwe wyse gelees is, het dit dan ook nie in dieselfde
mate met Langenhoven gebeur nie. En ek het begin vermoed dat die ‘weerstand’ te
make het met 'n eensydige en vertekende beeld wat ons dekades lank van hom gekry
het. Langenhoven is opgehemel as die groot volksheld en vaderlander, en die boeiende
ondeundheid en aweregsheid van hierdie stroomop-ketter - juis dít wat van hom so
'n boeiende figuur maak - is na die agtergrond verdring. Dit het by my 'n behoefte
geword om hierdie vertekende beeld reg te stel en om die tradisionele raamwerk te
transendeer.
Toe die Langenhoven-dokumentasie in die Stellenbosse Universiteitsbiblioteek
beskikbaar kom, het ek dan ook in verbinding getree met prof. G.C.L. Brümmer,
kleinseun van Langenhoven en Administrateur: Letterkundige Nalatenskap
Langenhoven, en verlof gevra om 'n biografie oor sy grootvader te onderneem. My
aanvanklike onderhandelinge was nie suksesvol nie, want prof. Brümmer het hom
gebonde gevoel deur Langenhoven se testamentêre bepaling dat ‘geen hulp of
inligting’ aan biograwe verskaf word nie en dat verlof tot die publikasie van ‘privaat
briewe...of uittreksels’ daaruit ‘alleen onder buitengewone omstandighede’ verleen
sal word. In Oktober 1989 het ek egter, na verdere onderhandelinge en die besef dat
juis die huidige posisie van Afrikaans in Suid-Afrika as ‘buitengewone
omstandighede’ kwalifiseer, van hom die uitsluitlike toegang tot die geëmbargeerde
gedeelte van die Langenhoven-dokumentasie in die Stellenbosse
Universiteitsbiblioteek verkry. Prof. Brümmer was ook bereid om, behoudens enkele
dele van briewe tussen Langenhoven en sy vrou wat
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van 'n intieme aard is, dokumente in sy private besit aan my ter insae te gee en vir
my die embargo op te hef wat betref die briefwisseling C.J. Langenhoven-Sarah
Goldblatt waarvan die oorspronklikes in die Kaapse Argief bewaar word.
Afgesien van enkele vroeë verkennings het my werk aan die Langenhoven-biografie
in November 1990 in alle erns 'n aanvang geneem. Naas die deurwerk van die
besonder omvangryke Stellenbosse dokumentasie wat veertien meter rakruimte
beslaan, het ek uitvoerige onderhoude gevoer met prof. Brümmer en sy vrou, Laetitia.
Hulle kon nie alleen uiters belangrike besonderhede verstrek nie, maar my ook na
ander mense met inligting lei. Dit is vir my 'n besondere behoefte om hulle albei baie
hartlik te bedank vir die baie boeiende gesprekke wat ons kon hê, vir die gasvryheid
wat ek by herhaling by hulle kon geniet en vir die kundige wyse waarop hulle die
volledige manuskrip met tersaaklike kommentaar deurgelees het.
My werk aan Langenhoven het naas Kaapstad en Stellenbosch besoeke meegebring
aan Philippolis, Oudtshoorn, Klein-Brakrivier, George, Ladismith, Klaarstroom,
Riversdal, Swellendam en Prins Albert. By mnr. en mev. J.R. Albertyn van Kaapstad
en veral mev. Anne Müller van Klaarstroom kon ek belangrike inligting oor
Langenhoven se vroeë verlowing verkry, terwyl mnr. en mev. Dirk Lilienfeld van
George besonderhede kon verstrek oor die dood van Langenhoven se stiefseun Hugo
van Velden. Op George kon prof. H.P. Langenhoven my kennis van die skrywer se
genetiese vader en die Hamelkop-Langenhovens aanvul, terwyl dr. J.H. Langenhoven
van die Strand my met geneaologiese inligting kon help. Op Spera in die distrik
Ladismith het mnr. en mev. P.G. van der Merwe my van 'n belangrike dwaalspoor
oor die geboortehuis gered en inligting verskaf waaroor selfs Sarah Goldblatt nie
beskik het nie. Aan al hierdie mense betuig ek my besondere dank.
Wat addisionele materiaal betref, kon ek op Oudtshoorn by Arbeidsgenot, die C.P.
Nel-museum en die C.J. Langenhoven-gedenkbiblioteek verdere dokumente raadpleeg,
terwyl die biblioteek van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing in Pretoria,
die Staatsbiblioteek in Pretoria en die Suid-Afrikaanse Biblioteek in Kaapstad
fotokopieë uit ou koerante en tydskrifte kon verskaf. My hartlike dank aan die
personeel van hierdie inrigtings, in die besonder aan mevv. Mariana Swanepoel en
Charlotte Gericke van Arbeidsgenot, wat my so tuis laat
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voel het, veral in die tyd dat ek op die perseel in die ‘stalletjie’ kon bly. Uiteraard
was my grootste bron van inligting die Stellenbosse Universiteitsbiblioteek, waar ek
op die welwillende bystand van mevv. J.F. Botha, Joan Walters, M. van der Merwe
en M.M. van der Riet kon steun, waarskynlik in 'n groter mate as waarop 'n navorser
normaalweg geregtig is. Ook aan hulle my besondere dank.
In die skenkingsakte van die voorstadia en manuskrip van Mof en sy mense aan
die Universiteit van Stellenbosch - 'n skenking wat uit 1926 dateer - sê C.J.
Langenhoven dat van die eerste klad alleen vir die gebruik deur ‘universitêre
professore en studente...vir studie-doeleindes afskrifte en afdrukke gemaak (mag)
word’. Die eerste klad mag ook nie gepubliseer word nie; ‘en aanhalings en uittreksels
daaruit sal alleen op verlof van die Uniwersiteit van Stellenbosch, op wie se billike
oordeel die skrywer vertrou, en dan alleen in letterkundige vakwerke soos teksboeke
en proefskrifte, gepubliseer word’. My hartlike dank aan die Universiteit van
Stellenbosch, wat my verlof toegestaan het om in hoofstuk XIX uit die eerste klad
van Mof en sy mense aan te haal.
Verder wil ek my dank betuig teenoor die volgende persone met wie ek almal
onderhoude kon voer of wat inligting aan my verstrek het: dr. C.F. Albertyn, mevv.
Audrey Blignault (de Villiers) en I.E. Boshoff, regter A.P. Burger, mev. Isobel
Chilton, mnr. Colas Coetzee, dr. Abraham H. de Vries, mnr. en mev. Gawie Fagan,
regter Hannes Fagan, mev. Olga Hann, ds. en mev. H.C. Hopkins, mev. Elsa Joubert
(Steytler), mnr. C.J.Z. Langenhoven, mev. Lenie le Grange, mnr. Anthony Lilienfeld,
mevv. Anna M. Louw (Bassel), Anna Maree, prof. Anna Neethling-Pohl, mnr. W.G.
Odendaal, mnre. Anthony en Geoff Pocock, mev. Joyce Pocock, dr. M. du T.
Potgieter, mej. Anna Rothmann, mnr. W.F. Saayman, dr. C.P. van der Merwe, mev.
Esther van Rensburg, regter Helm van Zijl en mnr. M.H. von Holdt. Enkele van
hierdie persone - en ook mnr. Dirk Lilienfeld vir wie ek vroeër genoem het - is sedert
my onderhoude oorlede.
In die meeste gevalle word in die loop van die teks of by die verwysings die datum
van 'n bepaalde brief of publikasie vermeld. Waar die vindplaas nie genoem word
nie, is dit aanwesig in die Stellenbosse Dokumentesentrum, met uitsondering van
Langenhoven se briewe aan Sarah Goldblatt, wat ten tyde van die voltooiing van die
manuskrip in die Kaapstadse Argief bewaar word. In enkele gevalle word slegs die
katalogusnommer in die Stellenbosse Dokumentesentrum vermeld.
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Om die publikasiedatum en bron te agterhaal, sou by die afwesigheid van indekse 'n
sistematiese verkenning van verskeie jaargange van 'n hele paar ou koerante geverg
het. Ek beskou dit as onrealisties en onverantwoordelik om die manuskrip vir dié
klompie datums agterweë te hou en publikasie met 'n jaar of langer te vertraag.
By die voltooiing van hierdie biografie gaan my dank naas prof. en mev. Brümmer
uit na mev. Marié Opperman en Sugnèt, wat die hele manuskrip deurgelees en
waardevolle wenke, veral van stilistiese aard, aan die hand gedoen het. Om die
uitgawe aan reise, verblyf, fotokopieë, kassette, tikpapier e.d.m. te bestry, het ek
ruim finansiële hulp ontvang uit 'n toekenning van die Stigting vir die Skeppende
Kunste. Ek is ook dank verskuldig aan die Karoo-Boekhuis op Calvinia vir verblyf
tydens die hersieningsfase.
Toe ek nog by die aanvang van my navorsing vir hierdie biografie was, het mnr.
W.G. Odendaal my tydens 'n besoek aan Oudtshoorn gewaarsku dat Langenhoven
'n gevaarlike terrein is. ‘Om Langenhoven te pak’, was sy woorde, ‘is om met 'n
windbuks 'n olifant te probeer doodskiet.’ Ek het hierdie woorde nie vergeet nie, ook
nie Langenhoven se eie vermanende woorde in U dienswillige dienaar nie: ‘Van
onjuisthede wat voor en teen my, en veral teen my, gesê is in my lewenstyd, toe ek
nog daar was om een uit die honderd te weerspreek, het ek genoeg ondervinding
gehad om nie hoopvol te wees omtrent die noukeurigheid van wat daar ná my dood
sal te sê wees nie. Maar met waarskuwing en al verwag ek nie dat ek selfs in die graf
met rus sal gelaat word nie.’ Baie kere, terwyl ek aan die worstel was, het ek gewonder
of Sagmoedige Neelsie my nie dalk aan die anderkant sit en uitkoggel en of Saartjie
Goldblatt probeer om my in die wiele te ry nie. Ek hoop dat ek met die eindproduk
tog aan die geweldig omvangryke materiaal reg kon laat geskied en daarmee 'n beeld
kon gee van die lewe en werk van een van die grootste figure wat op die gebied van
die Afrikaanse literatuur en geesteslewe werksaam was. En ek hoop dat my beeld in
die oë van iemand soos mnr. Odendaal en ander bewonderaars van Langenhoven
genade mag vind.
J.C. KANNEMEYER

Stellenbosch
27 April 1994
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Pro-epiloog
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Hoofstuk I
Die dood van die ‘Chief’
I
C.J. LANGENHOVEN IS OP VRYDAG, 15 JULIE 1932, IN SY SLAAP-kamer in Arbeidsgenot,

sy huis op Oudtshoorn, oorlede.
Hy was toe pas vier dae tevore terug op Oudtshoorn na 'n besoek aan Colesberg,
waar hy versoek is om in die belangrike en moeilike tussenverkiesing vir die Nasionale
Party te help veg. Hy is op Donderdag, 30 Junie, per trein na Kaapstad ten einde
‘drie oorklimmings met lê en wag op allerhande plekke en onsekerhede van geriewe
op die reis’1 te vermy. In Kaapstad het hy by sy jare lange vriendin Sarah Goldblatt
tuisgegaan, die ‘Sub’ soos hy haar in sy briewe genoem het. Sy was, met hom as die
‘Chief’, in die jare 1912-1914 sy assistent by die Oudtshoornse koerant Het
Zuid-Westen. Daarna, nadat sy haar in Kaapstad gevestig en onderwys begin gee het,
was sy sy groot steun by die versorging van sy manuskripte en sy bydraes tot Die
Burger en Die Huisgenoot, en sy skakel by die Nasionale Pers. Op Sondagaand, 3
Julie, het hy na Colesberg vertrek en op Beaufort-Wes het sy dogter, Engela, en haar
man, Niko Brümmer, hom op die stasie gaan groet. Hy het Engela 'n bottel
eau-de-cologne present gegee, en vir haar het hy toe ‘fris’ daar uitgesien.2
Op Maandagaand, 4 Julie, het Langenhoven saam met dr. D.F. Malan, Kaaplandse
leier van die Nasionale Party, 'n vergadering op Colesberg toegespreek. In sy toespraak
verwys Langenhoven na die Nasionale Party se beleid oor die goudstandaard (waaroor
hy reeds in 1929 op versoek van premier J.B.M. Hertzog die vlugskrif Goud of
papier?3 geskryf het) en trek hy te velde teen die Engelssprekendes van Natal wat
die Afrikaanssprekendes daar geen taalgelykheid gun nie en hulle vir afskeiding van
die Unie van Suid-Afrika beywer. Dieselfde aand was daar op Noupoort 'n bakleiery
by 'n vergadering van die Suid-Afrikaanse Party wat deur adv. H.G. Lawrence
toegespreek is. Die twee groepe het begin vuisslaan en die vergadering is in wanorde
uiteen.4 Op Dinsdagaand, 5 Julie, spreek Langenhoven - volgens sy eie getuienis 'n betreklik kalm vergadering op Hanover toe en ontvang hy weinig teenstand van
die opposisie.5
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Die tussenverkiesing het op 6 Julie plaasgevind en die NP-kandidaat, ds. C.W.M.
du Toit, het die setel naelskraap met 201 stemme gewen. Kort na die verkiesing,
waarskynlik op Donderdag, 7 Julie6, is Langenhoven in uiters koue weer per trein
terug na Kaapstad. In die verkiesingsnag het dit gesneeu op plekke soos Noupoort
en Colesberg; die koppies rondom Colesberg was toe van die kapok en 'n snerpende
wind het gewaai.
In dié koue moes Langenhoven lank op De Aar se stasie wag vir 'n aansluiting na
Kaapstad. Tydens die wagtyd het hy 'n geoloog, W.P. de Kock, raak geloop wat reeds
aan hom bekend was uit 'n ontmoeting 'n paar jaar tevore. In die loop van hulle
gesprek het Langenhoven gepraat oor ‘die groot baklei-vergadering op Noupoort’,
en hy was trots daarop dat sy party ‘die slagveld behou het’ - 'n verwysing na die
gunstige afloop vir die Nasionale Party van die bakleiery, want die uitslag van die
verkiesing was in daardie stadium nog nie bekend nie. Vir De Kock as geoloog was
Langenhoven se kennis van die geologie merkwaardig, soos hy kon aflei uit sy
gespreksgenoot se gedetailleerde mededelings oor die plooiing van die Swartberge
in Meiringspoort, die vorming van kalksteen in die Kango-grotte by Oudtshoorn en
die Karoo-fossiele.
In die bitter koue, vererger deur die geniepsige suidewind, het Langenhoven
verskeie male na die hotel skuins oorkant die stasie gestap vir ‘verversings’ om die
koue te verdryf. Die middag het hulle saam daar gaan eet, maar dit het De Kock
opgeval dat Langenhoven net gedrink en feitlik nie aan sy kos geraak het nie. Hy het
'n slegte hoes gehad wat in die loop van die dag aanmerklik vererger het. Toe De
Kock sy vriend die middag met die bagasie in die koepee inhelp, was dit vir hom
duidelik dat Langenhoven 'n siek man was met 'n baie hoë koors. Vir hom het dit
geklink na dubbele longontsteking, maar van 'n dokter wou Langenhoven nie hoor
nie.
In Kaapstad het Langenhoven weer by Sarah Goldblatt tuisgegaan. Vir Die Burger
van Saterdag, 9 Julie, het hy die Vrydagmiddag in die subredakteur se kantoor 'n
geestige versie oor ‘Die SAP - die party van die toekoms’ onder sy bekende skuilnaam
Sagmoedige Neelsie gereed gehad. Op Maandag, 11 Julie, verskyn sy gereëlde Aan
stille waters, 'n bydrae wat hy van 24 April 1922 iedere Maandag - met slegs enkele
uitsonderings - soos klokslag vir Die Burger gelewer en wat van hom die gewildste
en bekendste rubriekskrywer in Afrikaans gemaak
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het. Hierdie keer het dit begin met ‘'n Werkreseppie’ in sy geliefde limeriekvorm:
Dis die smorende vuur wat swaarkry
En tog nie die kos kan gaarkry Die vrolike vlam wat klap en kraak
Is hy wat sy taak tot vermaaklikheid maak
En sy swaarkry met lekkerkry klaarkry.7

In die verdere verloop van die bydrae maak hy melding van die verkiesingstryd en
skryf hy geestig oor die ‘Sonde met die vrede’. Hy is na Colesberg, so sê hy, met die
verwagting om in die woede van die stryd ernstige beserings op te doen, maar op die
hoofdorp was daar nie eens 'n kruisvraag nie en op Hanover was die Sappe so gelate
dat hulle nog voor die einde van sy toespraak vertrek het. Vir dieselfde aflewering
skryf hy ook die vermaaklike ‘Sonde met die tande’, 'n geestige neweproduk van die
‘sonde’-motief wat reeds vroeg in Langenhoven se werk voorkom.8
Met die motortjie wat sy kort tevore aangekoop en waaraan sy, gedagtig aan haar
‘Chief’ se beroemde fiktiewe olifant, die naam Herrie gegee het, besorg Sarah
Langenhoven op die Kaapse stasie vir die terugreis na Oudtshoorn. Onderweg na
Oudtshoorn het hy só siek geword dat hy op die trein reeds begin uitkyk het na 'n
dokter.9 Om vieruur op Maandagmiddag, 11 Julie, het mev. Langenhoven hom op
die Oudtshoornse stasie ontmoet. Sy eerste woorde aan haar was: ‘Vroutjie, ek voel
nie vandag lekker nie. Ek dink hulle het my verkeerde kos op die trein gegee.’ Hy
het sy toestand toegeskryf aan kos wat in visolie gebak is, iets wat nooit met sy maag
geakkordeer het nie.
By Arbeidsgenot aangekom, het hy eers 'n rukkie op die stoep gesit. Daarna, soos
sy gewoonte al die jare was, het hy oor die hangbrug dorp toe gestap om sy pos te
gaan haal. Hy het steeds sleg gevoel, maar ten spyte daarvan die Maandagaand aan
sy bydrae vir die volgende week se Aan stille waters gewerk. Aan Sarah Goldblatt
skryf hy op Donderdagoggend, 14 Julie, 'n brief waarby hy die bydrae insluit en ook
iets oor sy ongesteldheid meedeel. ‘My dear Sub’, skryf hy, ‘Hierby die SW's - jou
drie reseppies met 'n paar lesse wat daaruit te haal is.10 Jou briefie met dank gister
ontvang en skuldig gevoel dat jy aan jóú kant ledig by die pos moes omdraai. Ek sou
Dingsdag-oggend 'n groetnissie en 'n
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dankie gepos het, maar ek had die Sondag-nag op die trein al 'n nare aanval gehad
en die nag by die huis twee sodat ek die Dingsdag in die kooi gebly het en dit was
nie die moeite wêrd om 'n spesiale boodskapper te soek om postoe te stuur nie. - Van
gister af weer beter, touch wood.’
Ten spyte van die optimistiese toon van die laaste sin en van die feit dat hy die
Donderdagoggend self die brief aan Sarah Goldblatt gaan pos het, was daar geen
werklike verbetering nie. Tog het hy die Dinsdag begin werk aan 'n nuwe roman, al
het hy die hele dag sleg gevoel en aan sy vrou gesê: ‘Vroutjie, ek kan mos nog nie
weggaan nie, my werk is nog nie klaar nie.’ Woensdag het hy aangegaan met sy
roman en die aand, volgens gewoonte, die voltooide gedeelte aan Vroutjie voorgelees.
In dieselfde brief aan Sarah Goldblatt skryf hy: ‘Ek sukkel om aan die werk te kom
met 'n stukkie van 'n halwe gedagte. En dis so koud dat die hand waar ek die pen
mee vashou eintlik seer is, my vingers stokstyf - maar ek beweeg hulle mos van nooit
af nie, ek skryf met die arm. Ou Polkatjie11 is togte lief; kom oggend vir oggend by
my in die kooi lê.’ In die eetkamer - sy gebruiklike skryfplek - het hy ook van
Donderdagoggend tot ongeveer halfelf die aand voortgewerk aan die roman wat hy
Die mantel van Elia wou noem. Hy het weer 'n stuk aan haar voorgelees en ongeveer
kwart voor elf gesê: ‘Vroutjie, nou sal ek my ou stukkietjie eet.’ Vroeër die aand
wou hy niks eet nie, want hy wou eers 'n gedeelte klaarkry. Hy het toe lekker geëet
aan kwepers wat Vroutjie self ingemaak het en daarna gaan slaap. Op die groot tafel
in die eetkamer het die briefblok bly lê waarin hy met die manuskrip besig was. Naas
sy asbak - vol met stompies Flag-sigarette, want Langenhoven was 'n strawwe roker
- was daar die woordeboek van Elffers en Viljoen, 'n Hollandse Bybel, die Bijbelsch
handboek en concordantie en 'n deel van Blackie's modern encyclopaedia, oopgeslaan
by die bladsye oor Fenisië. Die manuskrip op die oopgeslane briefblok en die
naslaanwerke daar rondom laat 'n mens onwillekeurig dink aan een van die spreuke
wat Langenhoven jare tevore in Ons weg deur die wêreld II opgeneem het: ‘As ek
die begeerte mag waag, sou ek dit graag so wil hê dat die engel wat my kom haal
huis toe, my daar bring met die verslag: “Ek het hom by sy werk gekry”.’12 Onder
meer moes hy dié aand, as 'n mens die posisie nagaan waarin dit in Die mantel van
Elia op p. 345 van deel XIV van die Versamelde werke verskyn, die volgende woorde
geskryf het: ‘Wie weet welke verder openbaring wag nog op die belofte: In jou saad
sal al die geslagte van die aarde geseën word? Ons sien ons liggame sterwe
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soos die liggame van die diere; maar ons weet dat ons 'n siel het wat nie van die
liggaam is nie, en nie die liggaam nie maar die onsienlike siel is geskape na die
geestelike gelykenis van God. Ons sien dat ons liggame sterf; wat van die siel word,
weet ons nie. Wie weet dien ons in die groot verborge plan vir die wat ná ons sal
kom om die seën deelagtig te word van 'n hoër openbaring.’ Die handskrif van die
manuskrip was, soos gewoonlik, netjies, ‘sterk en helder; dit verraai nie die minste
teken van 'n dreigende gevaar nie.’13
Ongeveer om halfdrie die oggend word Vroutjie en die huishulp, Sarie Karolus,
wat in die kombuis geslaap het, gewek deur 'n gekerm. Langenhoven het gekla van
pyne oor die borsstreek. Sarie en haar broer Henk is dadelik deur dorp toe om die
Langenhovens se huisarts, dr. N. Cloete, te gaan roep. Voor sy koms het Langenhoven,
ten spyte van die ontsettende pyn, in die eetkamer gaan sit. Die geneesheer het hom
'n inspuiting gegee en die pyn het bedaar. Langenhoven het gesê hy voel beter en 'n
sigaret opgesteek. Die geneesheer het nog medisyne verskaf en Langenhoven is weer
bed toe.
Op Vrydagoggend, 15 Julie, het Vroutjie self vir hom 'n koppie koffie kamer toe
gedra - iets uitsonderliks, aangesien Langenhoven gewoonlik vroeg op was om self
die koffie te maak. Hy het met sy hande op sy bors gedruk en gesê dit voel nes of
daar iets is wat wil opkom. Hy het lomerig geraak en gevra hulle moet Polka uit die
kamer neem; die hondjie hinder hom. Blykbaar het hy toe ingesluimer. Die huis is
stil gehou om hom nie te steur nie.
Om ongeveer tienuur het dr. Cloete weer kom kyk hoe dit met die pasiënt gaan.
Vroutjie het hom by die voordeur ontmoet en gesê dit lyk of Langenhoven slaap.
Buite op die voorstoep het sy deur die luike van die slaapkamer geloer en gesien dat
haar man sy asem hard intrek en dat dit lyk asof hy hik. Vroutjie en die geneesheer
het na die siekekamer gestorm, maar Langenhoven se asem was reeds uit. Dit was
Vrydagmôre, 15 Julie 1932, tien minute oor tien.

II
Een van die eerste dinge wat Vroutjie na die dood van haar man gedoen het, was om
'n telegram aan Sarah Goldblatt uit te skryf en Henk poskantoor toe te stuur. Die
telegram is geadresseer aan haar per adres
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Sentrale Skool, Roelandstraat, Kaapstad, waar sy toe onderwyseres was. Dit het
gelui: ‘Dringend. Chief tienuur skielik gestorwe angina pectoris. Begrafnis môre
4:30. Vertel vriende. - Ounooi.’
Blykbaar moes Vroutjie ook ander mense laat weet het, want kort na die sterfte
was daar 'n bord by die plaaslike kantore van die Oudtshoorn Courant met die woorde
‘Langenhoven oorlede’ in kryt daarop geskryf.
In Die Burger-gebou in Kaapstad het Vrydag, 15 Julie 1932, rustig begin. Net na
elfuur die oggend tref die nuus die redaksie ‘soos 'n weerligstraal’14: Langenhoven
is dood in sy huis op Oudtshoorn, aan sy hart. Daar was niks verder bekend nie.
Joernaliste, so skryf W.F.J. Steenkamp baie jare later, word gou geharde mense,
omdat hulle so baie met die liederlike kant van die sosiale en politieke lewe te doen
kry. ‘Maar die dag toe die berig van Langenhoven se sterwe die redaksiekantoor van
Die Burger bereik’, so gaan hy voort, ‘toe was dit of alles skielik stil gaan staan het,
só 'n slag was dit vir ons. In die gange en in die kamers het groepies koerantskrywers
vergader en in gedempte toon gepraat en dan sommer met geboë hoof stil bymekaar
gestaan.’15 Frederik Rompel - nuusredakteur, senior personeellid van Die Burger en
vertroueling van Langenhoven - het almal na die werklikheid teruggepluk en gesê:
‘By 'n koerant is dit altyd “Business as usual”, en daar is nou baie werk.’
Almal het gesoek na Sarah Goldblatt, maar toe verskyn sy self in die gange van
Die Burger-gebou. Haar ‘verwoestende smart’16 was ontstellend om te aanskou. Sy
het die telegram met die tyding in haar klaskamer by die skool ontvang en is dadelik
huis toe. Vandaar het sy Queenie Fagan - vrou van H.A. Fagan, parlementariër,
skrywer en goeie vriend van Langenhoven sedert hy redaksielid van Die Burger was
- gebel om £5 vir 'n treinkaartjie na Oudtshoorn te leen. Phil Weber, ook in die
redaksie van Die Burger, se eerste woorde was dat sy moet saamry met Recht Malan,
wat die Nasionale Pers by die begrafnis sou verteenwoordig. Sy het dankbaar die
aanbod aanvaar en is huis toe om haar klere te pak.
Van die verdriet het Sarah onderweg na Oudtshoorn siek geword en begin opgooi,
in so 'n mate dat hulle nie kans gesien het vir die verdere reis nie. By Caledon het
Recht Malan haar suster Becky gebel en gevra wat hulle vir Sarah moet doen. Becky
het gesê hulle moet tot op Swellendam ry en Sarah laat afklim by mev. Rothmann,
die skryfster
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M.E.R., voor haar aftrede vroueredaktrise by Die Burger en 'n goeie vriendin van
sowel Langenhoven as Sarah. M.E.R. het toe reeds die nuus verneem van die
Swellendamse telefoniste, wat die tyding êrens vandaan gekry en haar gebel het.
Recht Malan het Sarah by M.E.R. besorg, waar Sarah Siebert - sekretaresse by die
kantoor van die Kaapse Nasionale Party, saam in die motor - ook oornag het terwyl
Malan self na die hotel is. ‘Sara(h) was kapot en in die trane’, so vertel M.E.R. in
haar outobiografiese My beskeie deel. ‘Ek het haar op die solder in die suidkamertjie
in die bed gesit met 'n warmsak by haar voete. Toe het ek lank by haar gaan sit, en
sy het haar leed uitgestort. By haar had sy die laaste “Stille Waters”, wat sy die dag
net voor hulle vertrek ontvang het en maar saamgebring het. Sy het dit uitgehaal, en
ons het dit hier en daar gelees.’17 Die volgende oggend het Recht Malan, Sarah en
Sarah Siebert Oudtshoorn toe vertrek.18 M.E.R. het 'n protea saamgestuur om op die
graf te lê.
Vroutjie se aanvanklike telegrafiese mededeling dat die begrafnis op Saterdag, 16
Julie, sou plaasvind, was kennelik foutief. Daar was te veel reëlings om te tref en
baie hoogwaardigheidsbekleërs sou van ver kom om die begrafnis by te woon. Daarby
het Langenhoven in sy testament 'n duidelike bepaling in verband met sy begrafnis
gehad, 'n besonderheid wat Vroutjie waarskynlik in die verwarring van die skielike
sterfte totaal ontgaan het. ‘Ek begeer’, so lui punt V van Langenhoven se laaste wil
en testament,19 ‘dat ek in 'n oumode se swart kis sonder weeldeversiersels begrawe
sal word en nie eerder nie as die derde dag nadat ek medies dood verklaar is.’ Só
sterk het Langenhoven oor 'n te vroeë begrafnis gevoel dat hy volgens
familie-oorlewering Vroutjie laat belowe het om drie dokters in te roep om die dood
te sertifiseer en dat een van sy polse oopgesny moes word ten einde seker te maak
dat daar nie bloedvloei plaasvind nie. Dit is dan ook gedoen, maar sonder enige
gevolg, want Langenhoven was beslis reeds dood.20
Hierdie vrees vir 'n skyndood en die afgryslikheid om onder die grond in 'n kis
wakker te word, is 'n motief wat meermale in Langenhoven se werk voorkom en by
mense van sy geslag dikwels aanwesig was - waarskynlik terug te voer na die Groot
Griep van 1918, toe pasiënte soms as gevolg van die baie sterftes en chaotiese toestand
oorhaastig ter aarde bestel is, in so 'n mate dat opgrawings later op 'n ondergrondse
worsteling of 'n verlegging van die lyf gedui het. In ‘Die skaduwee van die skyndood’21
is dié motief deel van die boustof
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van die verhaal. In 'n geestige passasie in Doppers en Filistyne (1921) praat die
skrander Neels sy oom Stoffel Gieljam heeltemal bang oor die aangeleentheid. ‘Oom
Stoffel,’ sê hy, ‘dis nie 'n aangename onderwerp om oor te gesels nie, maar terwyl
jy nou so siek is - van elke tien mense wat daar op Oudtshoorn of hier op jou dorp
begrawe word, reken ek is daar, volgens 'n suinige beraming, omtrent sewe wat
behoorlik dood is en drie wat in die kis onder die kluite weer wakker word.... Kyk,
Oom ... (D)aar is geen dokter in die wêreld wat met sekerheid kan vasstel of 'n liggaam
wat heel is in al sy lewensorgane, dood is of skyndood nie - as alleen wanneer daar
ontbinding ingetree het. Op die vasteland van Europa waar hulle volgens wet die
lyke eers vir enige dae in doodhuise sit, kom daar herhaaldelik gevalle van herlewing
voor. En oral in die wêreld waar óú kerkhowe opgegrawe word, kom jy op geraamtes
uit waarvan die houding wys dat die liggame in die kis omgedraai het of geworstel
het. En dit op plekke waar daar nog redelike uitstel is met die ter aarde bestelling.
Maar hoe maak hulle op Oudtshoorn? En hoe maak hulle hier? Hulle het geen geduld
met dooi mense nie. As jy die oggend sterf, of maak nes één wat sterf, het hulle jou
om elfuur dieselfde voormiddag in 'n stewige kis, van dik dele gemaak, met lood
uitgevoer en sorgvuldig toegesoldeer; en die namiddag voor vyfuur is jy onder die
aarde.... Ek het Vroutjie besweer en laat sweer sy laat my nie in 'n kis toemaak of uit
die huis uit dra voor die derde dag nie.’22
Die gewysigde reëlings was dan dat die begrafnis op Sondag, 17 Julie, om drie-uur
die middag uit die Ned. Geref. Kerk op Oudtshoorn sou plaasvind. Sedert Vrydag
het die oorledene tuis in staatsie gelê. 'n Groot aantal mense het Arbeidsgenot besoek
om die familie te groet en meegevoel uit te spreek. Op Oudtshoorn was daar Vroutjie
se dogters uit haar eerste huwelik, Bessie en Antoinette, wat saam met hul mans, die
prokureur Allan Pocock en die tandarts Wilhelm Leuner, hul moeder bygestaan het.
Van Beaufort-Wes het Langenhoven se enigste dogter, Engela, en sy skoonseun,
Niko Brümmer, gekom. Toe die berig van Langenhoven se dood hulle bereik, was
Engela siek, maar sy wou onverwyld na Oudtshoorn gaan. In die stormnag het die
motor se ligte gefaal en Niko moes in die donker oor verspoelde grondpaadjies aanry.
Engela het die gevoel van haar vader se teenwoordigheid gehad toe die ligte
onverklaarbaar 'n oomblik lank aangaan, net betyds om hulle van 'n gapende afgrond
en 'n bruisende stroom te red.23
By haar aankoms op Saterdag, 16 Julie, het ook Sarah Goldblatt die
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lyk kon aanskou. Toe het die werklikheid van die dood en die persoonlike verlies tot
haar begin deurdring. Hoe ná sy en haar ‘Chief’ werklik aan mekaar was, kan 'n mens
aflei uit die versameling briewe van Langenhoven wat Sarah al die jare sorgvuldig
in 'n hoë hoededoos bewaar het en wat chronologies van die eerste brief van 1913
tot die laaste van 14 Julie 1932 gerangskik is. Daarop volg die telegram waarin die
Ounooi - soos Sarah Vroutjie genoem het - die ‘Sub’ van die ‘Chief’ se dood in
kennis stel. Op hierdie telegram volg die ruwe holograaf van 'n gedig wat
Langenhoven aanvanklik ‘Die kuns is lewe en liefde’ wou noem. Hierdie titel is
deurgehaal en ‘Kuns en liefde’ bo-oor geskryf. Die gedig verskyn egter reeds op 19
Februarie 1923 in Die Burger,24 meer as nege jaar voor Langenhoven se dood. Dit
is die enigste plek in die versameling briewe waar Sarah Goldblatt van die
chronologiese rangskikking van die dokumente afwyk. Die posisie wat dit in die
versameling inneem, is saam met die ‘boodskap’ van die gedig 'n onomstootlike
aanduiding van die hegte vriendskap wat daar tussen die twee mense bestaan het.
Dit is feitlik asof die sprekende ek Sarah Goldblatt self is wat vergeefs na haar vriend
roep, net om sy geskrewe werk as enigste en blywende besit ten antwoord te kry. As
dit nie in Langenhoven se handskrif was nie, sou 'n mens byna kon dink dat Sarah
dit self geskryf het:
Die laaste maal, en vir die laaste maal,
Het ek hom op sy naam geroep - my naam
Vir hom, die naam van net ons twee alleen.25
Hy sou geantwoord het, al was dit ook
Maar met 'n snik om my vaarwel te sê.
Maar hy was weg, was sonder afskeid weg,
Gevoelloos, koud, die stilte ingegaan Nooit meer, nooit meer 'n stem van hom vir my.
Maar dis tog syne, hierdie dooie boek!
'n Dooie boek? Sy stem swyg ewig stil,
Maar in sy werke leef sy woorde voort,
Leef sy gevoel, gedagtes, hart en siel:
Ja, daarin leef sy liefde nog vir my.
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II
Die laaste maal, en vir die laaste maal,
Het ek my soen gedruk op sy gelaat Op syne, myne: ons twee s'n alleen.
Hy sou geglimlag het, al was dit ook
Maar deur 'n traan, om my vaarwel te sê.
Maar hy was weg, was sonder afskeid weg,
Gevoelloos, koud, die donker ingegaan Sy eie beeld was nie meer syne nie.
'n Dooie marmerbeeld, yskoud en bleek!
So bleek was sy gelaat en koud, ja bleek
En koud soos hierdie blok van marmerklip.
Maar dit was tog sy eie vlees en bloed,
Al was dit dood. En hierdie is ook dood 'n Blote blok van dooie marmerklip.
En tog...sy eie beeld was syne nie,
En hierdie wat nooit hy was nie is hy:
Die vlees en bloed was dood, die marmer leef.
Die lewende is dood, die dooie leef Die dooie boek, die dooie marmerklip.
Waar daar geen siel is, is geen lewe nie;
Waar daar 'n siel is, is geen dooie nie.
Seg ek hy leef daar in die dooie boek,
Hy leef daar in die dooie marmerklip?
Ja, daar gewis, daar leef hy altyd nog Maar net omdat hy in my hart nog leef.
Daar is geen lewe waar geen siel is nie.
Daar is geen siel waarvan geen ander weet,
Daar is geen ander waar geen liefde is.
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III
Reeds Vrydagmiddag, die dag van Langenhoven se dood, bereik die eerste telegramme
van medelye Vroutjie en haar gesin. Die boodskappe het gekom van ministers,
administrateurs, senatore, Volksraadslede, Provinsiale Raadslede, hoofbesture en
takke van die Nasionale Party, die Helpmekaar, die SAOU, die ACVV, universiteite,
skole, kerkrade, stadsrade, kultuur- en debatsverenigings, familiebetrekkinge en
bewonderaars.
Onder die talle telegramme was daar een van premier en mevrou Hertzog: ‘Die
verlies aan die Afrikanervolk is onherstelbaar. Ek sal steeds aan hom dink in innige
liefde en vriendskap.’ Dr. D.F. Malan, Kaaplandse leier van die Nasionale Party en
vroeër redakteur van Die Burger, laat weet: ‘Die opbouende werk, die inspirasie en
die liefde van een van sy getrouste en begaafdste seuns sal die Afrikanervolk nooit
vergeet nie.’ Uit die Vrystaat telegrafeer mev. president Steyn: ‘Gelukkig hy wat,
wanneer hy sterf, onsterflike vreugde verwerf.’ Generaal en mev. Smuts se boodskap
lui: ‘Diepste deelneming in u verlies, waarin ons saam met alle Afrikaners deel’,
terwyl die Studenteraad van die Universiteit van Stellenbosch Langenhoven huldig
as ‘Een van Suid-Afrika se grootste seuns - die inspirasie van ons jeug.’
Om die volle impak van Langenhoven se skielike afsterwe en die openbare reaksie
daarop te peil, is dit nodig om die koerantverslae oor sy dood na te gaan. By die
kantoor van Die Burger was daar die Vrydagmiddag van Langenhoven se heengaan
baie te doen. Frederik Rompel het in sy rubriek ‘Van alle kante’ oor Langenhoven
geskryf, 'n lewensbeskrywing is opgestel, prof. E.C. Pienaar van Stellenbosch - van
wie enkele maande tevore die boek Hoe om te skrywe in samewerking met
Langenhoven gepubliseer is - het 'n artikel oor Langenhoven gelewer en daar was 'n
reeks huldebetuigings van vooraanstaande persone. Phil Weber moes 'n banier oor
agt kolomme vir die eerste bladsy bedink waarin die betekenis van Langenhoven
kernagtig saamgevat kon word. ‘Diep ingedagte’, so het Weber later geskryf, ‘het
ek laat middag by my lessenaar gesit en nie bemerk Frans Steenkamp staan voor my
nie. Hy was die latere professor in Pretoria en voorsitter van die Loonraad. “Wat is
dit?” vra hy. “Ek soek 'n banier vir bladsy een”, sê ek, “en ek sukkel.” “Waarom dan
nie “Suid-Afrika Verloor Langenhoven” nie?” vra hy. En so was dit. In letters verpot
klein vergeleke met die
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groot swartes wat vandag vir alles en nog wat gebruik word, het dié banier die
volgende dag verskyn: “Suid-Afrika Verloor Langenhoven”. En dit het alles gesê.’26
In die hoofartikel noem Die Burger die veelsydigheid van Langenhoven en die wyse
waarop hy sy skitterende talente ‘belangeloos gestel (het) in die offervaardige diens
van die volk wat hy hartstogtelik lief gehad het’. Die opskrif van Die Burger op
Dinsdag, 19 Julie, twee dae ná sy begrafnis, was: ‘Langenhoven het volk leer lees’.
Die grootste deel van dié koerant is gewy aan Langenhoven en twee spierwit kolomme
waar Aan stille waters gewoonlik gepubliseer is, was die ‘koerant se wyse om sy
vlag halfstok te laat hang’.27
Hierdie eerbetoon is 'n aanduiding van die besondere plek wat Langenhoven in
die harte van sy mense ingeneem het. As politikus was hy wel lid van die hoofbestuur
van die Kaapse Nasionale Party en vroeër in die Kaaplandse Provinsiale Raad ook
lid van die Uitvoerende Komitee. Hy was egter - waarskynlik as gevolg van sy
onwrikbare eerlikheid wat soms op onverwagte oomblikke 'n uitlaatklep kon vind nie die soort persoon wat 'n premier graag in 'n prominente posisie sou wou plaas
nie. By geleentheid het Langenhoven self geskryf dat ‘'n suiwer opregte man
beswaarlik 'n suksesvolle politikus’28 kon wees, 'n uitspraak wat in die oortreffende
trap op homself van toepassing gemaak kon word. Hy was 'n goeie skrywer en
joernalis, maar die wispelturigheid en onvoorspelbaarheid van die skeppende genie
het soms by hom aanleiding gegee tot konflikte met die statuur en status wat 'n
partypolitikus noodgedwonge moes handhaaf. As skrywer was hy, in die woorde
van lord J.H. de Villiers oor John X. Merriman, ‘the sort of man who would sell the
kingdom for a phrase’.29 Daarom was hy polities wesentlik die ‘backroom boy’ vir
die Gryse Eminensie Hertzog30: die persoon wat met sy skryftalent op versoek
blitsvinnig politieke werke soos Republicans and sinners en The everlasting
annexation (albei 1919) kon lewer en vir partybelange 'n kortbegrip kon opstel oor
Goud of papier? of Die witman se pand (albei 1929) - onderskeidelik oor die vraag
of Suid-Afrika van die goudstandaard moet afstap en ‘die naturelle-vraagstuk en die
kieser se verantwoordelikheid’. Verantwoordeliker posisies in die politiek het hy
egter nooit beklee nie. By geleentheid, toe hy senator was, het Langenhoven in die
koukuskamer van die Parlement voorgestel dat 'n minister in die Senaat moet sit,
sowel ter wille van die aansien van die Senaat as om meer werk te kry. Toe
Langenhoven opkyk en sien dat premier Hertzog se oë op hom
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gerig is, merk hy droogweg op: ‘En ek sien net presies wat daar in die eerste minister
se gedagtes loop. Ek kan hom verseker dat ek net so min in die kabinet wil wees as
wat hy my daar wil sien.’31
En tog het Die Burger nooit, ook nie by die dood van belangriker literêre figure
soos N.P. van Wyk Louw en D.J. Opperman, soveel ruimte aan die dood van 'n
Afrikaanse skrywer afgestaan as by die heengaan van Langenhoven nie. Dit is 'n
aanduiding van die plek wat hy as beminde en veel gelese outeur met sy geskrifte
verower het. Waarskynlik was dr. D.F. Malan se huldeblyk in Die Burger by die
geleentheid van Langenhoven se dood die beste formulering oor hierdie besondere
plek. ‘Langenhoven’, so lui dr. Malan se verklaring, ‘was sonder teenspraak een van
Suid-Afrika se oorspronklikste en rykbegaafdste seuns. Hy was 'n gebore genie op
elke gebied waarop hy hom begeef het - as denker, as redenaar, as politikus en as
skrywer het hy uitgeblink. Maar Langenhoven sal leef omdat daar by hom nog iets
baie groters, nog iets oneindig diepers was as die vermoë om te skitter. Hy het 'n
lewensdoel gehad om na te streef. Hy het 'n taak gehad om te vervul; hy het 'n volk
gehad om lief te hê en te dien. Langenhoven het daarvoor geleef om die Afrikanervolk
van sy minderwaardigheidsgevoel te verlos. Hy het hom selfrespek ingeboesem en
geïnspireer. Hy het hom geleer om nie skaam te wees vir sy eie land en om nie
kruiperig te wees vir iedereen nie. Hy kon lei en besiel, omdat hy in die volkshart
die beste en die diepste ontdek en vertolk het. Langenhoven het geveg, maar bowenal
gebou.’
Ook ander koerante het lang artikels aan sy dood gewy. Openbare figure soos prof.
R.W. Wilcocks, Stellenbosse rektor, prof. D.B. Bosman van die Universiteit van
Kaapstad, prof. J.J. Smith van Stellenbosch, politieke leiers soos min. C.W. Malan
en adv. C.R. Swart, die Bybelvertaler dr. J.D. Kestell en skrywers en letterkundiges
soos G.S. Preller, M.S.B. Kritzinger en Eugène N. Marais het hulde gebring. Die
Vaderland wys daarop dat Langenhoven meer as enige ander persoon gedoen het
‘om ons publiek hul eie taal te leer lees en waardeer’.32 In 'n hoofartikel skryf Die
Volksblad dat daar ‘in ons leeftyd nog nooit so 'n spontane opwelling van volksgevoel
oor die dood van 'n skrywer plaasgevind (het) as by die volksliefling Langenhoven
nie’. Die rede hiervoor was, volgens die koerant, ‘dat deur al Langenhoven se werke
sy hoofdoel straal om die volk tot selfontdekking te bring’.33 Op sy tuisdorp het die
Oudtshoorn Courant in sowel Afrikaans as Engels uit-
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voerig hulde betuig. ‘The sad news of his sudden and unexpected demise on Friday
morning last’, sê die koerant in sy uitgawe van 19 Julie 1932, ‘had such a stunning
effect that the reality of the tremendous loss cannot yet be fully realised. The shock
of his death has reverberated throughout the length and breadth of the country and
has caused a gap which will not be filled for generations. South Africa, and especially
Afrikaans-speaking South Africa, deeply mourn the loss they have sustained. As a
writer in the Afrikaans language, his loss is irreparable.’

IV
Op Sondag, 17 Julie 1932, om kwart voor drie die middag, het die lykswa, gevolg
deur 'n lang stoet motors, die sterfhuis verlaat. Onder die speel van die dodemars is
die kis van Birmaanse hout, die vorige dag gemaak,34 die kerkgebou binnegedra,
gevolg deur die naasbestaandes. Elke sitplek was beset. In die gange was daar geen
staanplek oop nie; buite op die kerkterrein het nog meer as 1 500 mense gestaan.
Onmiddellik agter die ouderlingsbanke het lede en oudlede van die Senaat, Volksraad,
Provinsiale Raad, verteenwoordigers van private of publieke liggame en hoofde van
die siviele diens gesit.
Ds. J.G. Lochner van Oudtshoorn het in gebed voorgegaan en toe Gesang 67:1 en
2 in die oorledene se eie vertaling laat sing. Daarna het hy 'n gedeelte uit Prediker
9:11 en Filippense 22 gelees, hom in die besonder bepaal by die woorde ‘Houdt
dezulken in waarde’ en gepraat oor die oorledene, met wie se dood Suid-Afrika 'n
leidsman verloor. Langenhoven het sy eie vorm van godsdiens gehad, maar sy
godsvrug was eg. Aan sy volk het hy sy beste gegee. Hy het verwys na die skrywer
se onvoltooide Bybelverhaal en Die mantel van Elia, waarmee hy nog die aand voor
sy dood besig was. Die laaste woorde wat hy opgeteken het, was Elia se woorde aan
die weduwee van Sarfat (I Konings 17:14) oor die meel in die kruik wat nie sal opraak
en die olie wat nie minder sal word voordat die Here reën op die land laat uitsak nie.
Hy het dit in verband gebring met Langenhoven se werke, wat in die toekoms steeds
'n bestendige aanwesigheid sal bly.
Ds. C.V. Nel van Robertson, 'n vriend van Langenhoven sedert hulle jeugjare, het
sy teks gekies uit Sefanja 3:13 en 16, veral die woorde:
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‘Hij zal zwijgen in Liefde.’ Hy het Langenhoven geloof as iemand wat nooit sy eie
belang nagestrewe het nie, maar al sy kragte vir sy volk opgeoffer het. Daar het
verwoede en ruwe storme teen die oorledene in sy lewe geslaan, maar hy het almal
die hoof gebied. Die geheim van sy krag was dat hy sy volk liefgehad en met eerbied
voor God gebuig en geswyg het, al was hy iemand met 'n kritiese brein. Ds. Nel het
die weduwee en ander bloedverwante die vertroosting van God toegebid en hulle
bedank vir wat hulle vir die oorledene in sy leeftyd gewees het. Daarna is Gesang
22 gesing, eerw. prop. Le Roux het met gebed gesluit en die slotsang was Gesang
160:2.
Van die kerk het die draers - verteenwoordigers van die Senaat, die Kerkraad, die
Stadsraad, die Kamer van Koophandel, die Wetsgenootskap, die SAOU, en die
Oudtshoornse tak van die Nasionale Party - met die kis na die graf gegaan. Die stoet
was buitengewoon lank en langs die kante het talle mense in digte rye gestaan. In
die omgewing van die begraafplaas het intussen 'n hele paar honderd motors opgedaag
en meer as drieduisend mense het die teraardebestelling bygewoon. Van die plaas
Hamelkop by Klein-Brakrivier, waar Langenhoven se enigste oorlewende broer en
sy halfbroers en -susters woonagtig was, het die familie op 'n muilwa opgedaag.
Hulle het deur die nag van Klein-Brak tot in Oudtshoorn gery om die begrafnis by
te woon. Na die plegtigheid het Vroutjie van haar oorlede man se klere aan hulle
gegee.
By die graf het teologiese kandidaat Louis Nel, die oudste seun van ds. en mev.
C.V. Nel, namens die studente van die Universiteit van Stellenbosch gepraat en
daarop gewys hoe 'n gewilde spreker Langenhoven vir die jeug was. Namens die
Senaat van die Universiteit van Stellenbosch het prof. F.E.J. Malherbe gepraat,
volgens baie mense se getuienis die indrukwekkendste rede van die dag. Sonder
inleidende woorde het hy gesê: ‘Suid-Afrika beween sy liefste seun, die skitterendste
ster aan die hemeltrans van die Dietse letterkunde.’ Hy het afgesluit: ‘Op die pad
van Suid-Afrika sien ek weer 'n kruis verrys...Maar Langenhoven leef. En lewe
Langenhoven.’35 Namens die Senaat het senator O.A. Oosthuizen Langenhoven as
volksman geprys, iemand wat besiel was met 'n gees om lewe in die volk te skep.
Namens die publiek van Oudtshoorn het mnr. J.J.S. Naudé sy dank uitgespreek
teenoor mev. Langenhoven vir die ‘heldinnewerk’ wat sy al die jare naas haar man
verrig het. Aan die einde van die verrigtinge het 'n bruin
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koor ‘Blijf Gij met mij’ en die skare ‘Die Stem van Suid-Afrika’ gesing. Namens
die familie het Allan Pocock, Langenhoven se stiefskoonseun, die sprekers en die
aanwesiges bedank.
Tien dae na Langenhoven se dood, op 25 Julie 1932, is sy testament by wyse van
'n berig in Die Burger bekend gemaak. Die testament is op 20 Januarie 1931 op
Oudtshoorn onderteken, met 'n kodisil gedateer 15 Julie 1931. Behalwe die bepaling
dat hy in 'n ‘oumode se swart kis’ begrawe wil word en eers op die derde dag nadat
hy medies dood verklaar is, het hy sy ‘hoofskedel’ bemaak aan die Universiteit van
Stellenbosch ‘om dertig jaar na my dood opgegrawe te word’ - 'n bemaking wat veral
in die eeufeesjaar 1973 vir heelwat vermaak in die pers gesorg het, aangesien dit tóé
reeds tien jaar ná die gestipuleerde datum was en Stellenbosch geen aanstaltes
hoegenaamd gemaak het om die kopbeen op te grawe nie!36
Oor die nagelate geskrifte het die testament bepaal dat geen risiko geneem moet
word in verband met die koste van druk en publikasie van Langenhoven se werke
nie en dat alleen dié waarvoor daar uitgewers gevind word, van tyd tot tyd vir herdruk
in aanmerking moet kom. Geskrifte wat meer as 'n jaar voor sy dood geskryf en nie
gedruk is nie en werke waarvan die eerste druk in ses jaar nie uitverkoop word nie,
sal nie gedruk of herdruk word nie. Verlof om private briewe van Langenhoven of
uittreksels daaruit te publiseer, sal alleen onder buitengewone omstandighede verleen
word, en geen hulp of inligting hoegenaamd aan biograwe verskaf word nie. Verder
mag geen werke van hom in bloemlesings, behalwe vir skoolgebruik, opgeneem
word nie en geen verlof vir opvoerings van sy dramatiese werke mag aan
beroepsgeselskappe toegestaan word nie. Daar mag ook nie aan sy werk getorring
word deur byvoegings of verkortings nie, behalwe ‘dat daar diskresie sal wees in
gevalle van algemeen aangenome spellingsveranderings’. Die opbrengs van sy boek
Die Krismiskinders en van Brolloks en Bittergal bemaak hy vir die duur van hul
lewens onderskeidelik aan sy dogter Engela en aan Sarah Eva Goldblatt. Wat
laasgenoemde betref, betuig hy sy ‘erkentenis vir haar onskatbare diens en toewyding
deur baie jare’. Die opbrengs van die res van sy letterkundige produkte bemaak hy
aan Vroutjie solank as sy leef.
Verder bepaal Langenhoven in die testament dat Sarah Goldblatt benoem word
tot ‘administratrise’ van sy boeke en geskrifte en dat dit aan ‘haar goedgesinde
diskresie’ oorgelaat is om in oorleg met Vrou-

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

19
tjie en Engela in dié verband op te tree. Een derde van alle inkomste sal na haar as
‘administratrise’ gaan. Hy benoem Vroutjie ‘tot my enigste en uniwersele erfgenaam
en tot eksekutrise van my boedel’. Van sy manuskripte sal - behoudens een elk wat
Vroutjie en Engela kon uitsoek en twee of drie wat reeds aan Sarah Goldblatt afgestaan
is - vyf jaar na sy dood aan universiteite of biblioteke in Suid-Afrika uitgedeel word,
terwyl die res - die helfte of meer - aan die Universiteit van Stellenbosch bemaak
word.
Wat 'n mens van die testament in sy geheel opval, is dat dit 'n sorgvuldig beplande
dokument is, al was daar ook - soos die bepaling in verband met die skedel - 'n
element van die geestige en die bisarre daarin wat iets verraai van die onnutsige en
seunsagtige wat enduit by Langenhoven aanwesig was. Alhoewel die testament
bepaal het dat Sarah Goldblatt haar opdrag as letterkundige ‘administratrise’ met
diskresie en in oorleg met Vroutjie en Engela moes uitvoer, het dit in werklikheid
diktatoriale magte aan haar toegeken. Sy kon nie op enige bloedband of egverbintenis
met Langenhoven aanspraak maak nie, maar het in hierdie bepaling die groot vertroue
gesien wat Langenhoven in haar gehad het. Vóór die tyd was sy net die ‘Sub’, die
skakelpersoon wat kommentaar op manuskripte moes lewer, behulpsaam moes wees
by korreksies van proewe en - waar hy dit nie self kon doen nie - namens Langenhoven
onderhandelinge met die uitgewers, Die Burger en Die Huisgenoot moes voer. Nóú
was sy in volle beheer, want sy het gou na Langenhoven se dood agtergekom dat sy
van Engela weinig te vrese het in wat sy as die uitvoering van haar opdrag sou beskou,
al moes sy uiteraard aanvanklik Vroutjie se wil en wense in ag neem.
Sy kon haar egter beroep op die feit dat Langenhoven klaarblyklik reeds lank voor
sy dood hierdie aangeleentheid met haar bespreek het en dat sy die vanselfsprekende
persoon vir dié werk en posisie sou wees. In 'n brief van 21 Desember 1920 wens
Langenhoven haar geluk met haar komende verjaardag wat op Kersdag val - ‘my
Krismis’, soos Langenhoven dit teenoor haar as Jodin noem. ‘Ek hoop’, skryf hy toe
reeds, ‘dat jij baje, baje verjaarsdage nog sal sien - en die wens is nie te minder innig
nie omdat hij grotendeels selfsugtig is: dat jij lank mag lewe om, nadat ek weldra
mij uitdraaiplekkie gevind het, mij werk, so onklaar en gebrekkig als dit is, te versorg.
Aan hande wat trouer sal wees aan 'n heengegane wil sal ek die opdrag nie kan laat
nie.’
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Voor Langenhoven se dood was Sarah Goldblatt bekend in die kringe waarin hy
beweeg het, maar dan as iemand wat as 'n ‘sekretaresse’ enigsins op die agtergrond
was. Alhoewel sy self 'n bietjie skryfwerk gedoen en selfs drie digbundeltjies - meestal
kinderverse - gepubliseer het, is dit nie hoog aangeslaan nie. As onderwyseres by 'n
Engelstalige skool en as Jodin met 'n duidelik Duitse aksent wanneer sy Afrikaans
gepraat het, was sy nie 'n organiese deel van die Afrikanergemeenskap van Kaapstad
of Oudtshoorn nie. Met haar benoeming tot ‘administratrise’ van Langenhoven se
letterkundige nalatenskap het sy egter haar missie in die wêreld gevind. Vir die
oorblywende deel van haar lewe sou sy hierdie missie, soos sy dit geïnterpreteer het,
tot volle uitvoering bring en die regte wat testamentêr aan haar gegee is, jaloers
bewaak.
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testimonial whatever. I rest my claims to the remembrance of my country upon my published
works...’ (Peter Ackroyd, Dickens, Londen, 1990, xiii).
Mededeling van Dirk Lilienfeld, kleinseun van Vroutjie, in 'n persoonlike onderhoud, 1.4.1991.
VW, XI: 203-207.
VW, II: 314-316.
Mededeling van G.C.L. Brümmer, persoonlike onderhoud, 15.4.1994.
Hierdie gedig word nooit in een van Langenhoven se boeke opgeneem nie. Was dit omdat
Langenhoven dit as literêr onbenullig beskou het, of was dit vir hom 'n te persoonlike dokument?
Binne die konteks waarin die gedig in Goldblatt se versameling Langenhoven-briewe geplaas
is, kan dit hier slaan op die naam ‘Chief’ wat net sy vir hom gebruik het.
Phil Weber, ‘... En dit het alles gesê’, Bylae tot Die Burger, 10.8.1973, 16.
Joan Kruger, Die Vaderland, 18.4.1973. Oor dié treffende hulde skryf Steenkamp (op.cit.,
138): ‘Ek weet nie by wie die gedagte ontstaan het nie; na al die jare laat die geheue 'n mens
in die steek; ek onthou net dat die voor en die teen lank oorweeg en bespreek is. Sou dit die
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hoofartikelblad nie lelik laat lyk nie? Sou dit nie te melodramaties wees nie? Uiteindelik het
ons dit tog gedoen: Op die gewone plek langs die hoofartikelkolomme, twee kolomme, gevat
in 'n swart rouband, met die opskrif “Aan Stille Waters” bo en daaronder 'n stil, wit leegte.’
VW, X: 264.
Aangehaal in 'n persoonlike onderhoud deur regter Helm van Zijl, 9.3.1991.
Ibid.
Sarah Goldblatt, ‘Vroeë-oggendpraatjies’, Sentrale Klankargief, SAUK, Johannesburg, 10.8.1973.
Die Vaderland, 20.7.1932.
Hierdie artikel verskyn eers in Die Volksblad van 19.10.1932 as daar 'n beroep gedoen word
om Langenhoven se werke in versamelde vorm te publiseer.
In 'n brief (G.202.KH.1(1)) van 6.2.1972 aan Sarah Goldblatt vertel N.J. Chamberlain uitvoerig
hoe hy as jong seun saam met I. Suberski die dag en nag voor die begrafnis aan die kis gewerk
het.
F.E.J. Malherbe, Lewensvorme, tweede uitgawe, Kaapstad, 1945, xiii.
Kyk Die Huisgenoot, 10.8.1973 en vroeër in Die Burger, 13.8.1962.
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Hoofstuk II
Sarah Goldblatt en die Langenhoven-industrie
I
OM SARAH GOLDBLATT SE PASSIE VIR LANGENHOVEN EN HAAR hartstogtelike en later

byna patologiese oorgawe aan haar taak as letterkundige administratrise enigsins te
begryp, is dit nodig om iets van haar agtergrond te agterhaal en hoe sy en haar ‘Chief’
by mekaar uitgekom het.1
Sarah Eva Goldblatt was die oudste van vier kinders van David Nathan Goldblatt
en Fanny Esther Smith. Die ouers het kort voor haar geboorte Pole verlaat en na
Londen geëmigreer, waar Sarah op 25 Desember 18892 gebore is. Sy was dus sestien
jaar jonger as Langenhoven. In 1897 het die gesin na Kaapstad verhuis, waar die
vader 'n drukkerytjie begin en Sarah onderrig ontvang in die St Martini-Schule. Na
voltooiing van standerd IV het sy die skool verlaat en by haar vader se saak begin
werk. Sy het private onderrig in Nederlands by mnr. C.J. van Rijn ontvang en later
deur selfstudie die skooleindsertifikaat verwerf. In 1911 bekwaam sy haar as primêre
onderwyseres by die Cape Town Training College. In 19123 word sy onderwyseres
by die Commercial Evening School op Oudtshoorn.
Aan die begin van September 1912, as daar 'n vakature ontstaan by Het
Zuid-Westen, die Oudtshoornse koerant wat twee maal per week verskyn het en
waarvan Langenhoven in April 1912 redakteur geword het, tree sy toe tot die redaksie.
Sy en Langenhoven was trouens die hele redaksie, want behalwe hulle twee was daar
slegs ‘'n sukkelstaf van setters (op een of twee goeies ná) en 'n honderdste-handse
drukmasjien met donkie-enjin’.4 Saam moes hulle feitlik die hele koerant twee maal
per week gevul kry en - afgesien van die Reuter-berigte - haas alles self skryf.
Toe die koerant aan die begin van 1915 met die ineenstorting van die oorsese
veremark en die gevolglike ekonomiese probleme van baie Oudtshoornse
volstruisboere gestaak word, gee sy weer in 1915 klas by die Commercial Evening
School op Oudtshoorn. Daarna hou sy skool op Leeublad in die distrik George. As
onderwyseres in die laer skool bring sy onmiddellik die besluit van die Kaaplandse
Provinsiale Raad
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in verband met moedertaalonderwys ten uitvoer - 'n besluit wat deur Langenhoven
as lid van dié raad geïnisieer is. In 'n brief van 27 Mei 1973 aan Elsa Joubert sê Sarah
dat hierdie eksperiment 'n volslae sukses was.
In die jare 1917-1918 is sy redaksielid van De Burger in Kaapstad, en veral uit
dié tyd dateer die begin van haar werk in verband met die versorging van Langenhoven
se manuskripte en die onderhandelings wat sy namens hom met die Nasionale Pers
moes voer. Sy was die eerste vrou wat 'n redaksielid van De Burger was. Onder meer
het sy verslag gelewer oor 'n hofsaak teen iemand wat generaal J.B.M. Hertzog op
die treetjies van die Parlementsgebou te lyf gegaan het, en oor die instelling van die
Universiteit van Stellenbosch uit die ou Victoria College.
Na haar termyn by De Burger was sy behulpsaam met die oprigting van Sanlam
en in 1919 word sy onderwyseres aan die Tokai Public School, waar sy Afrikaans
as vak invoer. Daarvandaan is sy agtereenvolgens, weer vir die onderrig van
Afrikaans, na Retreat, die Cape Town Training College en die Sentrale Skool in
Kaapstad. In dié tyd verwerf sy die Hoër Primêre Onderwysdiploma en slaag sy in
die hoogste Taalbondeksamen. Terselfdertyd voltooi sy ook kursusse in sielkunde,
biologie en soölogie naas verdere studie in Duits en Nederlands. Vanaf 1940 tot met
haar aftrede in 1944 was sy verbonde aan die Laerskool Brooklyn in Kaapstad. Daarna
het sy nog onderwys gegee by die Herschel Meisieskool, die Christian Brothers in
Seepunt en die Opleidingskollege vir Kleuteronderwysers in Claremont.
Naas haar werk aan Langenhoven het sy al hierdie jare ook privaat klasse vir
studente, hoërskoolleerlinge, immigrante, diplomate en Parlementslede by haar aan
huis gegee om hulle met hulle studie van Afrikaans te help en vir eksamens voor te
berei. Dit het meegebring dat sy nie alleen 'n studie van die probleme van
vreemdelinge met die aanleer van Afrikaans moes maak nie, maar ook dat sy
voortdurend op die hoogte moes bly van nuwe ontwikkelinge op die gebied van die
Afrikaanse letterkunde. Van alle belangrike nuwe publikasies het sy ten minste een
en soms twee eksemplare - die tweede vir uitleendoeleindes - aangeskaf. Hoeveel
van dié werke sy werklik intensief gelees en verteer het, is moeilik om vas te stel,
want Sarah was soos haar ‘Chief’ wars van literêre kritiek en het nooit oor spesifieke
tekste van byvoorbeeld N.P. van Wyk Louw of D.J. Opperman gepraat nie. Waar sy
haar
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by geleentheid in sporadiese publikasies - soos in die programnotas van KRUIK
(Kaaplandse Raad vir die Uitvoerende Kunste) se opvoering van Opperman se Voëlvry
- oor die literatuur uitgelaat het, was haar uitsprake meestal onbeholpe of apodikties,
sonder die nodige bewysvoering.
Onderliggend hieraan is miskien die feit dat Sarah - of Saartjie, soos die meeste
vriendinne haar genoem het - wel 'n medemenslike belangstelling gehad het, maar
krities nie sterk toegerus was nie. Dit blyk byvoorbeeld uit die kommentaar wat sy
voorin haar eksemplare van Afrikaanse literêre werke uit die sestigerjare skryf en
wat tans in die C.J. Langenhoven-gedenkbiblioteek op Oudtshoorn bewaar word.
Voorin haar eksemplaar van André P. Brink se Lobola vir die lewe beskryf sy die
roman as die ‘soveelste nuwe boek wat uiting gee - onder die voorwendsel van iets
nuuts - aan liederlikheid in die skrywer se eie samestelling, in sy eie
ongedissiplineerde persoon. Ek dink hy doen dit nie net om te skok nie, maar om
daarmee eie verlustiging te kry uit laagheid soos 'n sekere soort sielkundig ontwrigte
in drek vroetel.’ Oor Breyten Breytenbach se Kouevuur is sy, indien moontlik, nog
skerper. Die bundel is vir haar ‘'n openbaring van 'n hulpelose mens sonder voldoende
beheer vir gedissiplineerde denke - die enkele geslaagde beeld binne die raamwerk
van drek dui op 'n sielkundige disintegrasie tot die stadium waar vroetel met drek
die begeerde voldoening verskaf - Valkenburg het baie van dié gevalle’. Oor Sewe
dae by die Silbersteins deur Etienne Leroux - seun van Langenhoven se ou vriend
en politieke makker S.P. le Roux en peetkind van die ‘Chief’ - is sy gunstiger, al
verstaan sy blykens haar kommentaar nie veel van die roman nie en het sy dit veral
teen wat sy verkeerdelik as 'n sekere anti-Joodsheid interpreteer. Die verskrikkinge
van die ‘Walpurgisnacht’-hoofstuk lees sy as ‘die bekende beskuldiging teen die
Jode in die middeleeue’, naamlik gemeenskap ‘met die Duiwel self, met die Antichris’,
iets wat nêrens in die roman só gestel word soos Saartjie dit hier interpreteer nie. Sy
vind die ‘besonderhede’ in hierdie hoofstuk ‘ongelooflik vuil’ en aan die einde van
haar kommentaar skryf sy: ‘Ek verstaan nie wat Le Roux soek nie.’ I.D. du Plessis
se Ballade van broer Blindeman, wat in 1973 verskyn, verwerp sy op grond van die
vermeende politieke oortuigings wat uit die bundel spreek, iets wat in haar gemoed
teen die agtergrond van die Jode se stryd in Israel geïnterpreteer word. Na aanleiding
van Du Plessis se ‘pleidooi’ vir die opheffing van die bruin
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mense sê sy dat die Jode in hul eie land die oplossing lankal gekry het, naamlik dat
hulle uit ‘sterkte’ gelykheid aan almal gee. In Israel, sê sy, is die Arabiere in die
minderheid. Die Jode behou hulle identiteit en meng nie sosiaal met ander groepe
nie. ‘Ek’, so skryf sy in 'n oomblik van selfinsig en selfopenbaring, ‘is ('n)
uitsondering en julle het tog julle bedenkings sosiaal.’ Die hele veroordeling van Du
Plessis se bundel berus dus op 'n vermeende politieke basis, terwyl die slotopmerking
- so ná aan die einde van haar lewe - iets verraai van die ontsettende eensaamheid
wat Sarah Goldblatt tog as Jodin en buitestander ten opsigte van die
Afrikanergemeenskap ervaar het. In elk geval gee die oordele oor die vier boeke,
soos ook sekere opmerkings wat sy van tyd tot tyd in haar briewe aan Langenhoven
oor sy manuskripte maak,5 'n aanduiding van hoe ontoereikend haar literêre oordeel
was, al is dit onbillik om haar onvermoë in dié verband op grond van haar siening
van werke uit die destyds resente Afrikaanse literatuur te illustreer.
Ook skeppend was Saartjie nie sterk toegerus nie. In Afrikaans was haar styl altyd
'n bietjie horterig en haar woordkeuse dikwels skeef of foutief. 'n Mens kry die gevoel
dat sy nooit ten volle in Afrikaans tuis was nie, ten spyte van die feit dat sy deur haar
vriendskap met Langenhoven ook heelwat ‘lokale’ woorde en idiome uit die agrariese
verlede van die Afrikaner leer ken het wat meestal by die immigrant verbygaan. En
tog wou sy graag ook skeppend optree. In 1920 publiseer sy byvoorbeeld 'n bundel
gedigte met die titel Liefdes-kransie wat sy ‘Met alle nederigheid aan Mumsey en
my Chief van die Sub’ opdra. Die boekie bevat heelparty vertalings en is bedoel ‘vir
gebruik op skole’. Dit begin by eenvoudige stukkies vir skoliere op die laer skool,
maar ook heelparty ‘gevorderde’ verse vir ouer leerlinge is opgeneem. Onder die
meer ‘gevorderde’ gedigte is daar 'n vertaling van ‘The cloud’ deur Shelley, 'n vers
wat toe al, wat sy strofebou, rym en metrum betref, sowel deur Jan F.E. Celliers in
‘Die vlakte’ as deur Totius in ‘Die besembos’ nagevolg is, waarskynlik in 'n poging
om aan Afrikaans, ná die negentiende-eeuse rympies en lawwighede, 'n sekere literêre
‘waardigheid’ te gee, en om te illustreer dat die eens versmade kombuistaal hom net
so goed as Engels tot 'n verwikkelde vers en fyn beelding kan leen. Die eerste strofe
van ‘The cloud’ lui as volg:
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I bring fresh showers for the thirsting flowers,
From the seas and the streams;
I bear light shade for the leaves when laid
In their noonday dreams.
From my wings are shaken the dews that waken
The sweet buds every one,
When rocked to rest on their mother's breast,
As she dances about the sun.
I wield the flail of the lashing hail,
And whiten the green plains under,
And then again I dissolve it in rain,
And laugh as I pass in thunder.6

Sarah Goldblatt vertaal dié strofe as volg:
Ek breng die buie vir dorstende kruie
van diep uit die seeë en strome,
Ek breng vir die blaar 'n koel luggie, daar
waar sij maters en hij lê in drome.
Van mij vlerk drup die douw, om die voëltjies gouw
één vir één uit die slaap te wek
waar die moeder haar kroos aan haar bors moes troos,
teen die strale haar kinders bedek.7

Oor die algemeen was die kritiek, ook die resensie van De Burger, nie baie gunstig
nie, iets wat in 'n brief van 24 Augustus 1920 aan Sarah verontwaardiging van
Langenhoven ontlok. ‘Van al die onregverdige en opsettelik kwaadwillige
beoordelings waar ek nog ál die jare om gekla het is hierdie die gemeenste en
verfoeilikste’, 'n uitspraak waaruit Langenhoven se hipersensitiwiteit oor negatiewe
kommentaar af te lei is, óók waar dit werk van een van sy enkele goeie en getroue
vriende raak. In die besonder vind Langenhoven dit ‘verfoeilik’ dat daar nie een
enkele woord van waardering vir die vertaling van ‘The cloud’ is nie, ‘'n vertaling
wat 'n klassiek sal wees in ons letterkunde’. Hy voel ‘bitter jammer’ vir sy vriendin
en die ‘liederlik-onbillike manier’ waarop De Burger op haar afklim, veral ná die
wyse waarop hulle haar by die koerant en by Sanlam behandel het - 'n opmerking
waaruit 'n mens kan aflei dat Saartjie se termyn by dié twee
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instansies, gedagtig aan haar strydlustigheid, nie sonder rimpelinge was nie.8
Alhoewel die ‘Chief’ dus gunstig te spreke was oor sy vriendin se Shelley-vertaling
en anders oor die bundel in sy geheel geoordeel het as die resensent van De Burger,
het Sarah nooit weer gedigte gepubliseer nie. Getroue skrywersvriende soos Elsa
Joubert, Audrey Blignault en Anna M. Louw het sy egter in hulle skeppende werk
ondersteun. Aan sommige, meestal mindere, skrywers wat met bydraes tot weekblaaie
besig was, het sy hulp verskaf. Vir Elsa Joubert het sy by meer as een geleentheid
die beroemde uitspraak van A.T. Quiller-Couch aangehaal: ‘Whenever you feel an
impulse to perpetrate a piece of exceptionally fine writing, obey it - whole-heartedly
- and delete it before sending your manuscript to press. Murder your darlings.’9
Ten spyte van hierdie ondersteuning was Sarah egter ongeduldig met sukkelende
mense en veral afkerig van belydenisse. ‘Niemand is geïnteresseerd in jou emosionele
ontboeseminge nie’, het sy by geleentheid aan Elsa Joubert gesê. Dikwels kon sy
ook ontsettend kwaad word en giftig reageer. Toe Elsa Joubert op 'n keer by haar
om advies in verband met redaksionele werk aanklop, was haar antwoord bot en
beslis: ‘I am not running the Huisgenoot from Rhodes Avenue’, laasgenoemde die
straat in Mowbray waar haar huis, Loeloeraai, geleë was. Elsa moes haar eie
beslissings neem en sy wou nie daarmee opgesaal wees nie. Maar net so dikwels kon
sy 'n sterk medemenslikheid openbaar en intens geïnteresseerd raak in mense en hulle
werk. Oor Elsa se roman Ons wag op die kaptein was sy byvoorbeeld baie opgewonde
en sy het 'n poging aangewend om dit in Engels te vertaal. Vir Elsa was die vertaling
egter nie oortuigend nie en sy kon, na middae se harde werk saam met Saartjie aan
die vertaling, insien wat haar vader by geleentheid bedoel het met die uitspraak dat
Saartjie baie intelligent was maar nie 'n kreatiewe gees nie.
Onmiddellik ná Langenhoven se afsterwe het Saartjie in elk geval nie tyd vir haar
eie skeppende werk gehad nie. Met sy dood het sy haar groot lewenstaak as geskenk
van hom ontvang, 'n geskenk wat sy die res van haar lewe getrou sou koester. Haar
taak as administratrise van die letterkundige nalatenskap sou vir eers haas al haar
tyd in beslag neem.
Reeds in Augustus 1932 het die Nasionale Pers, Vroutjie en Sarah Goldblatt self
briewe begin ontvang ‘met die dringende versoek om
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die werke van die liewe heengegane beskikbaar te stel in 'n eenvormige band en
formaat’.10 Op die eerste uitgawe van twaalf boekdele het 3000 mense ingeteken en
die uitgewers was verplig om die lys te sluit. Omdat die testament bepaal dat slegs
2000 eksemplare per oplaag van Langenhoven se boeke gedruk mag word, is twee
oplae - een van 2000, en een van 1000 eksemplare - gedruk. Sarah het gesorg dat die
‘Chief se spellings, interpunksie ensovoorts ...behou (word) presies soos hy dit self
geskryf het in die manuskrip of anders self verander het in die proef toe die boeke
by sy lewe uitgekom het’.11
Die eerste twee drukke is in die jare 1933-1935 gepubliseer, en in 1936 en 1937
het nog twee verdere dele verskyn wat onderskeidelik Langenhoven se drie Engelse
boeke en sy nagelate werke bevat, 'n publikasie wat al klaar die rigiede voorskrif van
die testament verbreek het en 'n aanduiding daarvan was dat Saartjie se
Langenhoven-industrie reeds aan die gang was.
Die publikasie van die Versamelde werke van Langenhoven is die grootste enkele
produk waartoe Sarah se toewyding as administratrise van die letterkundige
nalatenskap gelei het. In die laat veertiger- en vyftigerjare en weer in die eeufeesjaar
1973 is dit herdruk en betreklik gou volledig uitverkoop. In 1955 is berig dat 8000
stelle reeds van die eerste 14 dele verkoop en nog 2000 stelle van die drukkery bestel
is.12 In 1955 is Aan stille waters II (wat Saartjie - weer in stryd met die streng letter
van die testament - oorspronklik in 1941 in die Nasionale Pers se Kwarteeu-serie
laat verskyn het) as deel XV herdruk en in 1958 is 'n sestiende deel bygevoeg,
bestaande uit dokumentasie in verband met ‘Die Stem van Suid-Afrika’, ‘Ons eie
vlaglied’, Langenhoven se ontwerp vir 'n sonnewyser, vroeë stukke in Nederlands,
Engels en Afrikaans, die reeks Ou-liedjies en verspreide gedigte wat nie reeds eerder
in een van sy bundels opgeneem is nie. Terwyl die eerste twee drukke in 'n mooi
bruin kunsleerband met gouddruk op die rug verskyn het, is dit in die laat veertigeren vyftigerjare in 'n rooi band gepubliseer en tydens die eeufeesjaar in oranje-bruin
met 'n vaalgrys stofomslag. In die werke van Langenhoven, so sê Die Huisgenoot in
'n hoofartikel van 31 Maart 1933 by die verskyning van die eerste druk, ‘sien ons
die snelle opbloei van die kultuurlewe van die Afrikanervolk weerspieël, 'n opbloei
wat seker sonder weerga is’. As 'n leergebonde stel van die laaste uitgawe van die
Versamelde werke in 1974 aan Saartjie oorhandig word, sê sy dat daar tot op daardie
datum altesame 2100000 boeke van
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Langenhoven gedruk, uitgegee en verkoop is, met ander woorde 'n gemiddelde van
35000 boeke per jaar sedert 1914.13 Dit is een van die grootste suksesstories van die
uitgewersbedryf in Suid-Afrika en 'n aanduiding van Langenhoven se gewildheid
by die lesende publiek, al was die voorskryfmark vir skoolgebruik ook 'n belangrike
faktor wat die groot oplae bepaal het.
As 'n mens Sarah Goldblatt se versorging van die Versamelde werke noukeurig
bekyk, kom jy af op die enigsins idiosinkratiese werkwyse wat van vroeg af
kenmerkend van die behartiging van haar taak as letterkundige administratrise was
en ook op die onnoukeurighede waarmee die tekste, ten spyte van haar groot
toewyding, versorg is. Nie alle wysigings wat die ‘Chief’ uitdruklik voorgeskryf het,
is uitgevoer nie, terwyl sommige van sy beloftes tydens sy lewe heeltemal
verontagsaam is. In deel XV van die Versamelde werke word byvoorbeeld in Aan
stille waters II die tweeluik ‘Die twee kerke van Tulbagh’ opgeneem wat oorspronklik
in Die Burger op 2 Februarie en 8 Februarie 1932 verskyn het, artikels wat tot groot
onmin in die Tulbaghse gemeenskap gelei en Langenhoven genoop het om per brief
die versekering te gee dat die twee stukke nooit in een van sy boeke opgeneem sou
word nie - 'n versekering wat Saartjie by die samestelling van die bundel geïgnoreer
het. Die verskyningsdatums wat sy aan die einde van elke deel van die werke volgens
hulle eerste verskyning gee, is ook dikwels foutief.
Die eienaardigste van die wyse waarop Saartjie die uitgawe in die uiteindelike
sestien dele saamgestel het, is die volkome verontagsaming van die chronologiese
volgorde van die publikasies - die algemene gebruik by die uitgawe van 'n skrywer
se versamelde werke. Wat Saartjie gedoen het, is om die chronologie geheel en al te
verbreek en voorkeur te gee aan 'n indeling wat hoogstens op 'n tematiese of
genreverwantskap berus. So byvoorbeeld word die ‘huislike’ romans met Vroutjie
en Engela as karakters in deel II saamgebundel, al sluit Doppers en Filistyne nie
meer organies aan by Sonde met die bure en Herrie op die óú tremspóór nie. Deel
V bevat Langenhoven se kinderverhale, deel VII sy gedigte en deel VIII sy
toneelstukke, terwyl in deel III sy spookverhale opgeneem word. As hierdie dele nog
enigsins 'n samehang toon, is dit nie meer in dieselfde mate die geval met deel I
waarin Skaduwees van Nasaret, Loeloeraai en Die wagtende wêreld opgeneem word
nie, terwyl deel IV Mof en sy mense, Donker spore en Die lig van verre dae bevat,
werke wat in 'n baie losse verband tot mekaar staan. Die twee

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

29
versamelings van Aan stille waters word deur drie dele tussenin van mekaar geskei;
by latere uitgawes is hierdie anomalie nie reggestel nie. Waarop dit alles neerkom,
is dat Sarah Goldblatt op haar gebruiklike indiwidualistiese en eiesinnige wyse 'n
uitgawe van Langenhoven se werke versorg het, met ignorering van alle chronologie
en 'n wetenskaplike basis wat by so 'n onderneming tuishoort. Waarskynlik sou sy
kon teenwerp dat sy leestekste vir die ‘volk’ wou saamstel, juis nie 'n wetenskaplike
uitgawe wat as voer vir die versmade kritici kon dien nie.
In die vroeë jare van die Langenhoven-industrie het Sarah Goldblatt ook 'n ander
belangrike onderneming aangepak, naamlik 'n uitgawe van die holograaf van
Langenhoven se onvoltooide Die mantel van Elia, die laaste werk, waarmee hy tot
die aand voor sy dood besig was. Die uitgawe verskyn in November 1933 as 'n
faksimilee en word voorafgegaan deur 'n aantekening van Sarah waarin sy uit die
‘Chief’ se laaste brief aan haar aanhaal en die ‘halwe gedagte’ van daardie laaste
paar dae van sy lewe in die nodige raamwerk plaas. Dit is die eerste keer dat 'n
bibliofiele uitgawe op die gebied van die Afrikaanse letterkunde gepubliseer is, en
vir dié tyd was dit 'n mooi boek van vyftig bladsye in sagteband, met die letters van
die titel in Langenhoven se handskrif in goud op die omslag.
Maar naas die uitgawes van die Versamelde werke en Die mantel van Elia het
Sarah Goldblatt ook - soms regstreeks, soms agter die skerms - pogings aangewend
om die Langenhoven-verering te bevorder en aan die legende volle momentum te
gee. Haar werk as letterkundige administratrise het sy in 'n onderhoud met Danie
van Eeden van die SAUK (Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie) op 13 Januarie 1970
geformuleer as 'n voortsetting van die werk wat Langenhoven tydens sy lewe gedoen
het. Om dit te verwesenlik, was haar taak drieërlei: om sy nalatenskap as ‘kleinood’
van die Afrikaner en Suid-Afrika in die geheel te bewaar deur sy tekste - behoudens
sekere spellingveranderinge - uit te gee presies soos dit was; om deur antwoorde op
versoeke as inligtingsbron oor Langenhoven te dien; en om sorg te dra dat sy werk
gelees word en sy naam lewend bly.
Wat die eerste en gedeeltelik die derde van hierdie take betref, was Sarah se eerste
opdrag aan haarself met die verskyning van die Versamelde werke afgehandel, al het
sy gesorg dat Langenhoven se meer populêre boeke deur die jare ook apart beskikbaar
was en dat van sy
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werke gereeld op skool voorgeskryf word. Daarvoor het sy reeds kort na sy dood
met die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie geskakel, sodat hulle jaarlikse kongres
van 1933 op 13 Desember op Oudtshoorn kon plaasvind. By dié geleentheid is 'n
krans by die graf van Langenhoven gelê en 'n spesiale huldigingswoord van die unie
op die graf aangebring. Verder het sy gereelde Langenhoven-aande met voordragte
uit sy werk en opvoerings van sy samesprake of gedeeltes uit sy toneelstukke
landswyd aangemoedig, dikwels met politici, administrateurs of
hoogwaardigheidsbekleërs om 'n geleentheidsrede te lewer. Daarnaas het sy self van
tyd tot tyd artikels in Die Huisgenoot of Die Burger oor Langenhoven geskryf en
enkele vriende, joernaliste, politici en akademici aangemoedig om stukke oor hom
te skryf. Dit was vir haar 'n vreugde toe die FAK (Federasie van Afrikaanse
Kultuurvereniginge) in die dertigerjare ná 'n prysvraag aankondig dat die keuse op
‘Die Stem van Suid-Afrika’ as volkslied vir die land geval het, en sy was verheug
toe premier Hertzog ‘Die Stem’ in Januarie 1938 die eerste keer saam met ‘God save
the King’ by die opening van die Parlement en daarna by alle amptelike
staatsgeleenthede laat speel het, al was dit nog nie formeel tot volkslied verklaar nie.
Op versoek van Hertzog het Sarah begin reëlings tref vir 'n Engelse vertaling, maar
dit is gestaak toe daar in die Volksraad 'n hewige dispuut ontstaan het oor die
volksliedkwessie en die moontlike afskaffing van ‘God save the King’. Sy wou nie
‘Die Stem’ se kanse om tot volkslied verklaar te word, verydel deur dit tot 'n politieke
speelbal te reduseer nie.
Die taak om as inligtingsbron oor Langenhoven op te tree en om te sorg dat sy
naam lewend bly, het Sarah op 'n heel indiwiduele manier onderneem en op 'n wyse
wat later kenmerkend van haar optrede sou word. Dit is opvallend dat haar
lewenslange obsessie met Langenhoven veral in seremonies met voordragte en
toesprake deur hoogwaardigheidsbekleërs tot uiting gekom het. Vir haar was
Langenhoven die Afrikaanse volkskrywer by uitnemendheid en haar bedoeling met
haar missie was dat hy deur die volk gelees moes word. Om dít te bereik, was studies
deur letterkundiges heeltemal irrelevant en oorbodig en sou dit eerder as 'n
leesversperring in plaas van aanmoediging dien. Soos Langenhoven tydens sy lewe
het sy letterkundiges beskou as volkome steriele mense wat niks bydra tot die volk
se letterkunde nie. In 'n bydrae in Die Burger van 15 Augustus 1933 sê sy, in 'n
merkwaardige vermenging van beskeidenheid en bravade: ‘ek is self in verskeie op-

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

31
sigte 'n amateur - in die letterkunde, by voorbeeld, maar ek klop al die vakmanne
hopeloos uit’. Om Langenhoven te bevorder, so was haar oortuiging, kon sy niks
beters doen as om die verkose verteenwoordigers van die volk - Volksraadslede,
senatore, ministers - te laat optree en toesprake oor haar ‘Chief’ te laat hou nie.
Reeds in 1935 lewer Saartjie 'n reeks ‘Uitsaailesse’ vir die SAUK waarin sy oor
Langenhoven praat. Deur die jare sou sy trouens by herhaling in geleentheidspraatjies
en artikels vir dag- en weekblaaie oor hom praat en skryf - dikwels met herhalings
van dieselfde feite, alhoewel sy die kuns verstaan het om hulle telkens anders op te
dis. In 1943 is sy in 'n adviserende hoedanigheid behulpsaam by die verfilming van
Langenhoven se speurverhaal Donker spore deur die vervaardigers Utolo en Vorbi,
met Pierre de Wet as regisseur en met mense soos Jan Schutte, Esther Mentz, Gideon
Roos en Douglas Fuchs as spelers. Die vertonings het in Oktober 1944 begin, maar
volgens alle getuienis14 was die film, sowel wat beeld as klank betref, 'n klaaglike
mislukking, met die spel amateuragtig en die draaiboek onfilmies.
So 'n mislukking het Saartjie egter geensins in haar missie gestuit nie. In die
veertigerjare het sy steeds voortgegaan met die reëlings vir Langenhoven-aande en
ander geleenthede, al was haar aktiwiteite in dié jare nog in 'n mate ingetoë en het
dit nie tot die eksesse gelei wat die laaste jare van haar behartiging van Langenhoven
se nalatenskap gekenmerk het nie. Vroutjie was trouens nog in die lewe en as 'n stil
aanwesigheid op die agtergrond met wie sy moes rekening hou en wie se wense sy
moes eerbiedig. Eers ná Vroutjie se dood sou Saartjie haar werk aan Langenhoven
tot 'n volledige industrie met baie fasette ontwikkel.

II
Na Langenhoven se dood het Vroutjie, tien jaar ouer as hy, in hul woning,
Arbeidsgenot, haar lewe voortgesit en van tyd tot tyd opgetree by sommige
huldigingsaande ter ere van haar oorlede eggenoot.
Oor die algemeen het sy egter 'n rustige oudag geniet. Sy het aanvanklik
voortgegaan met die versorging van haar tuin - een van die groot vreugdes van haar
lewe -, met haar hekel- en naaldwerk en met die lees en herlees van boeke, hoofsaaklik
dié van Langenhoven self en
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van die klassieke Engelse letterkunde. Sy het 'n merkwaardige geheue besit en baie
van Langenhoven se gedigte van buite geken. Sy kon ook byvoorbeeld Thomas Gray
se ‘Elegy written in a country churchyard’ en Oliver Goldsmith se ‘The deserted
village’ foutloos opsê, terwyl sy Die Rubáiyát van Omar Khayyám goed geken het,
sowel in die Engelse bewerking van Edward FitzGerald as in Langenhoven se
Afrikaanse oorsetting. Langenhoven het die vertaling van Die Rubáiyát in 1923
voltooi. In 'n luukse uitgawe van dié werk, wat in 1922 deur die Curwen Press,
Plaistow, Londen, met pragtige illustrasies gepubliseer is, het hy op elke bladsy in
sierskrif - iets wat hy voortreflik kon beoefen - sy eie vertaling ingeskryf. Hy gee
hierdie boek, opnuut deur hom in kalfsleer ingebind en geplaas in 'n houtkissie met
die naam van Omar Khayyám buite op in goue letters, aan Vroutjie met die volgende
inskripsie:
Magdalena Maria Langenhoven
Vroutjie!
Hier het ek my vertalinkie van jou geliefde Omar Khayyám vir jou ingeskryf met
my eie hand en met my liefde.
Oudtshoorn,
23 April 1924.
Jou ou man,
C.J. Langenhoven.
Dié eksemplaar word in die sitkamer van Arbeidsgenot bewaar - een van die
kosbaarste Langenhoveniana waaroor dié museum beskik.
So 'n besondere geskenk en inskripsie getuig reeds van die hegte verhouding wat
daar tussen Langenhoven en sy eggenote bestaan het. Uit die briewe van Vroutjie
ná die dood van haar man aan Sarah Goldblatt blyk dan ook die waardering en liefde
wat sy vir hom gehad het en die basies goeie verhouding wat daar tussen hulle was.
Telkens praat sy oor haar eie eensaamheid en die gemis. Op 28 Maart 1933 skryf sy
byvoorbeeld aan Sarah: ‘Ek soek(?)15 sulke trooswoordjies want, o, die ledige plek
word nog altyd lediger.’ Op 4 September 1933 kla sy oor die vreeslike gevoel van
verlatenheid en die verpletterende gedagte dat sy nooit weer sy vriendelike ‘Nag
Vroutjie’ sal hoor nie. Die briewe aan Sarah is in Afrikaans geskryf, maar telkens
met ‘My dear Sub’ as aanhef en ‘van die Ounooi, M.M. Langenhoven’ as afsluiting.
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Die eensaamheid waaroor Vroutjie telkens uitwei, is nog verder vererger deur die
feit dat daar geen hartlike verhouding tussen haar en haar dogters en skoonseuns uit
haar eerste huwelik was nie. In Klapperbos, die huis reg langsaan Arbeidsgenot, het
haar tweede oudste dogter, Elizabeth Overgaauw (Bessie) van Velden, gewoon, wat
getroud was met Allan Alfred Baxter Pocock, 'n prokureur op die dorp. Alhoewel
Allan Pocock na sy skoonmoeder se belange omgesien het, was die verhouding nooit
werklik sonder spanninge nie, iets wat teruggevoer kan word na die animositeit van
die Van Velden-kinders teenoor hulle stiefvader, Langenhoven. Terwyl Langenhoven
besig was om 'n stryd in belang van Afrikaans te voer, het die Pococks en die ander
familie aan die Van Velden-kant sy hele bedrywigheid met argwaan bejeën en hulle
met hul oorwegend Engelse ingesteldheid en lojaliteite binne sy politieke opposisie
tuis gevoel. Toe dr. D.F. Malan as leier van die latere ‘Gesuiwerde Nasionaliste’
Oudtshoorn in 1933 besoek, kla Vroutjie in 'n brief van 28 Augustus oor haar
eensaamheid en die gesindheid van haar kinders. ‘Was ek tog maar tussen my eie
mense’, skryf sy aan Sarah, ‘maar hier sit ek alleen met kinders wel naby maar tog
nie besiel met my idiale nie. Geen een van hulle was op die vergadering...nie. Het
nooit ooit 'n woord oor dr. M. gesê nie. 'We simply ignore him.' So sou ek dink is
hulle gevoelens.’ Vroutjie was in hierdie stadium 'n sterk ondersteuner van Malan
en het J.B.M. Hertzog na die koalisie en later samesmelting met J.C. Smuts en sy
Suid-Afrikaanse Party as 'n verraaier beskou. In een van haar briewe uit die
dertigerjare aan Saartjie verwys sy na 'n besoek van haar en Langenhoven aan Groote
Schuur, waartydens Hertzog met waardering oor Rhodes gepraat het, 'n opmerking
wat Vroutjie slegs met misnoeë kon bejeën. Teen dié agtergrond is dit te begrype
dat daar met die Pococks en ander Van Velden-familie geen hartlike verhouding kon
wees nie, want hulle was Sappe, selfs jingo's! Ook tussen die Pococks en Engela,
Vroutjie en haar tweede man se enigste kind, het daar 'n wanverhouding bestaan,
want Langenhoven het Engela onbeskaamd voorgetrek en selfs tot in die afgrond toe
bederf. In al die jare na haar vader se dood dat Engela en haar gesin by haar moeder
op Oudtshoorn kom kuier het, is daar beleefdheidsbesoeke by Klapperbos afgelê,
maar daar was altyd 'n ondertoon van nyd.
Daarby moes Vroutjie ook groot sorge oor haar dogter, Engela, gehad het. Engela
was saam met haar man, Niko Brümmer, en hul
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seuntjie, Guillaume, op Beaufort-Wes woonagtig. In 1941 reeds was Engela maer
en swak, en het sy volgens 'n brief van Vroutjie aan Saartjie in niks belang gestel
nie. Onderliggend aan dit alles was 'n ernstige drankprobleem, iets wat in 1942 tot
haar opname in 'n verpleeginrigting in Kaapstad-Tuine en intensiewe behandeling
gelei het. Na die bykans drie maande in Kaapstad was sy merkbaar beter en het sy
geleidelik herstel, al was die probleem nie heeltemal onder beheer nie. Op 14
Desember 1942 skryf Niko Brümmer aan Saartjie dat alles ‘by die huis’ weer goed
gaan, ‘of so goed as wat...verwag (kan) word’. Die ‘ou swakheid’, so gaan hy voort,
‘het nou vir omtrent ses maande nie weer voorgekom nie. Maar ondernemensgees
is daar hoegenaamd niks nie, nie 'n greintjie nie. Doen net wat ek sê behoort gedoen
te word en niks meer nie.’
Dat Vroutjie haar die toestand van haar en Langenhoven se enigste kind baie
aangetrek het, blyk uit die feit dat sy in hierdie jare soms lang tye by die Brümmers
gaan bly het om Engela te ondersteun en in haar swak toestand by te staan. Ten spyte
van haar erflike belading kon Engela egter haar seun mooi grootmaak en hom 'n
gelukkige jeug op Beaufort-Wes bied. Sy was 'n uiters sensitiewe en intelligente
mens en het 'n fyn geestelike bewustheid van Langenhoven se werk gehad. Self het
sy ook aanleg vir skryf getoon en van haar ongepubliseerde verse en briewe is werklik
fraai. Die dryfveer om dit verder te voer, het egter heeltemal ontbreek en sy het aan
'n geestelike inersie gely, iets wat vererger is deur die drankprobleem. 'n Tyd lank
het sy op Beaufort-Wes nog toneel afgerig en haar eie gediggies voorgedra. Later
het sy egter daarmee opgehou, want sy wou nie met haar vader vergelyk word nie.
Selfs die aanmoediging van haar man in haar toneelbelangstelling en skryfwerk het
nie gehelp om haar verder te laat ontluik nie. Waarskynlik deurslaggewend vir haar
gebrek aan belangstelling om haar skryfaanleg te verfyn, was Saartjie se afwysende
houding. Vir Saartjie was Langenhoven die groot en begenadigde kunstenaar, terwyl
sy self testamentêr as die kultushouer en kroonbewaker aangewys is. Engela moes
liewers van dié gebied wegbly, want sy sou nooit Langenhoven se peil kon bereik
nie. Sy moes dus sy nagedagenis waardig wees, sonder om ook maar enigsins iets
te doen wat sy beeld kon skaad. Hierdie houding van Saartjie het Engela nog verder
in haar dop laat kruip.
Vroutjie was dus baie bekommerd oor Engela en sy het probeer om haar sover
moontlik tot hulp te wees. Juis in dié moeilike jare, in 1941,
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is haar getroue huishulp, Sarie Karolus, wat op vyftienjarige ouderdom by haar op
Ladismith begin werk het terwyl sy nog met Van Velden getroud was, skielik oorlede.
In haar briewe aan Saartjie skryf Vroutjie by herhaling oor al die sorge. Tog vind sy
troos in ‘ons liefling’ se werk, veral in die woorde uit ‘Die wêreld die draai’ in Ons
weg deur die wêreld II wat sy meer as een keer in haar briewe aanhaal:
Onse Vader daarbo het Sy Hand aan die rad,
En Sy Oog op die uiterste draai van die pad.16

In die laaste jaar van haar lewe was Vroutjie dikwels siek, al kon sy nog in haar
rolstoel rondgestoot word. In 'n brief van 28 Julie 1949 kort na 'n besoek aan
Arbeidsgenot skryf Engela aan Saartjie oor Vroutjie se swak gesondheid en die feit
dat sy finansieel nie ‘blink sit’ nie. Sy het die indruk gekry dat die Pococks en die
ander stieffamilie die toestand van haar moeder vir eie finansiële gewin uitbuit, op
haar ‘aas’ en nie aarsel om onnodige rusies te veroorsaak nie, al het Allan Pocock
tog haar sake behartig en ‘mooi’ met haar gewerk. Die verpleegsuster wat die ‘Ounooi’
moes versorg, so skryf Engela, het haar ‘vertel hoe daar gedurig goed weggedra word
- kastig om vir Moeder omgesit te word in min of meer eetbare kossies, maar wat sy
my verseker het meer was as wat die Ounooi ooit kan gebruik. Drank van allerlei
aard word aangekoop sommer op groot skaal om hulle mee te verfris as hulle daar
kom, en, soos ek verstaan het van beide Moeder en Beckett [die verpleegster - JCK],
het hulle altyd sommer baie verfris daar weggegaan.’ Terwyl Engela by Vroutjie op
besoek was, is daar 'n beroep op haar gedoen om nie terug te gaan Beaufort-Wes toe
nie, maar om te help met die versorging van haar moeder - al haar stiefsusters moet
hulle dan kwansuis ‘morsdood’ werk met ‘al die opofferings wat hulle vir die Ounooi
maak’. Engela het hierdie versoek sonder opgawe van rede botweg geweier, selfs
nadat een van haar swaers die versoek aan haar man herhaal het. Na die afskeid van
haar moeder, so skryf sy verder in 'n passasie waaruit haar besondere maar dormante
skryfaanleg duidelik blyk, ‘moes ek die res van die spul groet’. Hulle het haar egter
‘aanskou en behandel soos 'n hond wat te lank laaste 'n bad gehad het en bowendien
met 'n muishond kennis gemaak het’. Haar moeder, sê sy verder, ‘is baie, baie
swakkerig en verstandelik gladnie meer wat sy was nie. Die kompleks oor geldtekort
was maar altyd by haar, en is
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maar net vererger deur haar hoë leeftyd en haar uiters swakke liggaamlike toestand.’
Ondanks die aftakeling en die gespanne verhouding met Langenhoven se
stiefkinders het Vroutjie tot feitlik aan die einde haar humorsin behou en kon sy
grappe intens geniet. Selfs op hoë ouderdom het sy met 'n sagte, vriendelike stem
gepraat. In haar glansende geelgoue hare kon die gryses nooit werklik die oorhand
kry nie. Geleidelik het die liggaamlike en geestelike aftakeling egter ingetree. In Mei
1950 het die Pococks die Brümmers laat weet dat Vroutjie op haar uiterste lê en het
hulle van Beaufort-Wes af oorgery na Oudtshoorn. Al die liggaamsfunksies was aan
die ingee en die niere het opgehou werk. Toe die Brümmers aankom, was Vroutjie
reeds aan die weggaan en kon sy hulle nie eintlik meer herken nie. Die hele tyd het
sy ylend geroep: ‘Help my, God; Here, help my tog.’ Twee maande tevore het sy in
haar laaste brief aan Engela laat weet dat dit vir haar elke keer swaarder val om te
skryf. Sy voeg by: ‘My kind die donker wolke pak al digter om my hoofd en glo my
my pad is met dorings gesprei vanweë diensbodes ...’
Vroutjie is in haar sewe en tagtigste jaar oorlede, op 23 Mei 1950, en is langs
Langenhoven op Oudtshoorn begrawe. Die diens is gelei deur ds. (later dr.) A.P.
Treurnicht, wat toe predikant op Oudtshoorn was en in die tagtigerjare bekendheid
verwerf het as regse politikus en leier van die Konserwatiewe Party. By die graf het
die Langenhovens se ou vriend mnr. S.P. le Roux, minister van landbou, gesê dat
die skrywer nooit die diens aan Suid-Afrika sonder sy vrou se invloed sou kon gelewer
het nie. Alhoewel sy nooit op die publieke toneel verskyn het nie, sal sy altyd vir
latere geslagte as ‘die grootste volksmoeder van ons tyd’17 bekend staan. Op 30 Mei
1950 bring Sarah Goldblatt oor die radio hulde aan haar en die bydrae wat sy tot haar
man se werk gelewer het. By haar, so het Saartjie gesê, kon Langenhoven altyd ‘sy
troos en sterkte vind’. Van sy noodsaaklike besoeke elders kon hy altyd ‘na hierdie
vrede’ terugkeer en nêrens ‘anders op aarde was hy so gelukkig as daar by haar nie.
En dit was Vroutjie wat daardie rus gegee het.’

III
Met Vroutjie se dood in 1950 het Sarah Goldblatt volle beheer oor Langenhoven se
letterkundige nalatenskap verkry. Die testament het
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bepaal dat sy haar taak in oorleg met Vroutjie en Engela moes uitvoer, maar reeds
tydens Vroutjie se weduweeskap het sy in 'n hoë mate haar eie gang gegaan, Engela
feitlik volkome geïgnoreer en Vroutjie net geken wanneer dit haar gepas het.
By tye kon sy werklik moeilik wees, selfs teenoor Vroutjie. Nog op 6 Julie 1948
skryf sy byvoorbeeld 'n taamlik kwasterige brief waarin sy Vroutjie ernstig berispe
oor 'n ongepubliseerde manuskrip met die titel Die verlore soon wat 'n student by
Arbeidsgenot weggedra het.18 Volgens Langenhoven se testament, iets waarop sy
haar male sonder tal beroep het, ‘mag geen manuskrip’ van die ‘Chief’ deur
enigiemand ‘vervreemd’ word nie, dit wil sê - voeg sy met nadruk by - ‘nie verkoop’
of ‘weggegee’ word nie. Buitendien, so gaan Saartjie voort, ‘soek ek nog na daardie
eerste manuskrip van sy biografie wat hy later verwerk het in U Dienswillige Dienaar.
Ek hoop hy het dit verbrand. Indien nie, moet ek dit doen as ek dit in die hande kry.’19
Sy sê verder - op 'n taamlik aanstootlike wyse, as 'n mens Vroutjie se hoë ouderdom
in ag neem - dat die ‘Chief alles in verband met sy letterkundige werk aan my
toevertrou (het). Hy wou seker wees dat sy wil uitgevoer sou word en hy het geweet
hoe saghartig die Ounooi kon wees, en met die toenemende jare kon word.’ Daarby
het Saartjie ernstige beswaar teen biografiese besonderhede wat Vroutjie verstrek,
iets wat ‘Chief’ juis uitdruklik verbied het. Sy neem ook aanstoot aan Vroutjie se
briewe oor ‘Die Stem’ aan die dirigent van die Kaapstadse Stadsorkes, aangesien
die testament juis vir Sarah aangewys het om dié dinge te behartig. Die Ounooi, so
gaan sy voort, ‘behoort nie sulke dinge te doen nie. Jy moet die mense sê jy is oud
en die sake kan jy nie behartig nie. Regtig Ounooi, so het die Chief dit bedoel, en so
het hy dit gesê.... En asseblief tog, liewe Ounooi, skuil maar agter jou jare en verwys
die mense almal na my.’ Alhoewel die brief oorwegend van 'n sekere eerbied getuig,
bespeur 'n mens daarin ook iets meer as net 'n toevallige ongeduld aan die kant van
Saartjie. Sy wou die hef volledig in die hand hê en die ‘Ounooi’ se ‘onbesonne’
optrede was steurend vir die volle uitvoering van haar pligte soos sy hulle
geïnterpreteer het. In elk geval lei 'n mens uit die brief reeds af hoe Saartjie die
testamentêre opdrag vertolk het en watter hartstogte daar by die uitvoering van die
pligte vir haar in die spel was.
Met die dood van Vroutjie kon Saartjie se Langenhoven-industrie egter in volle
rat kom. Een van die eerste dinge waaraan sy aandag
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gegee het, was om Arbeidsgenot vir die nageslag te bewaar en as museum in te rig.
Reeds op 12 Julie 1944 het Vroutjie in haar testament Arbeidsgenot met alle meubels
daarin deur die aanwysing van 'n raad van trustees vir die bedrag van £ 1500 vir die
woning en £ 300 vir die los goedere ‘ten behoewe van die Afrikaner volk van die
Unie van Suid Afrika te koop aangebied’, met die bedoeling om die woning vir
besoekers toeganklik te stel en te behou soos dit tydens Langenhoven se lewe daar
uitgesien het. Die raad van trustees wat daartoe benoem is, het bestaan uit mense
met wie Langenhoven bevriend was en wat sy vertroue geniet het: dr. E.G. Jansen
(sedert 1948 minister van naturellesake in die Malan-kabinet en in 1951 tot
goewerneur-generaal benoem), adv. S.P. le Roux (sedert 1948 as minister van landbou
in die kabinet), mnre. J.J.S. Naudé en Jacob J. Smit, Engela Brümmer en Sarah
Goldblatt.
Uit die hele manier waarop die testament opgestel is, vermoed 'n mens dat Saartjie
'n belangrike aandeel daaraan gehad het en waarskynlik die dryfkrag agter Vroutjie
se besluit was. Opvallend is verder die feit dat haas alle ander bemakings ten gunste
van Engela en haar seun, Guillaume, was, met volkome uitsluiting van die Van
Velden-kinders uit Vroutjie se eerste huwelik. Na haar dood was daar groot
ongelukkigheid aan die Van Velden-kant oor dié uitsluiting, want 'n hele paar kosbare
meubelstukke in Arbeidsgenot was in Vroutjie se besit toe sy as weduwee met
Langenhoven getroud is en was dus afkomstig van haar eerste man, hulle eie oorlede
vader. Dat dit nou aan die ‘volk van Suid-Afrika’ feitlik as geskenk aangebied is,
het die misnoeë tot woede laat ontwikkel, want hulle het nie Langenhoven se politieke
oortuigings gedeel nie en afsydig of selfs vyandig gestaan teenoor sy hartstogtelike
stryd om Afrikaans tot landstaal te verhef. Buitendien was daar nou met die Nasionale
Party se oorwinning in 1948 'n regering in Suid-Afrika aan die bewind van wie hulle
polities radikaal verskil het.
Hierdie rimpelinge het Saartjie egter geensins gestuit nie. Orals het sy praatjies
gelewer om fondse in te samel vir die restourasie van Arbeidsgenot en die inrigting
van die huis as museum. Lank voor haar dood het Vroutjie baie mense by
Arbeidsgenot ontvang en self as gids opgetree om hulle in die huis rond te wys. Toe
sy dit tydens haar laaste siekte nie meer self kon behartig nie, het sy gesorg dat daar
altyd iemand was om gaste rond te neem. Dat die huis vir 'n geringe bedrag aan die
‘volk’ verkoop en nie geskenk is nie, het voortgespruit uit die
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oortuiging van mense van haar geslag ‘dat daar geen waardering is vir dinge wat 'n
mens verniet kry nie’.20 Na Vroutjie se dood het Saartjie en die ander kuratore geld
nodig gehad, want daar is bereken dat die restourasie en uitbreidings £ 20000 sou
kos. Arbeidsgenot, so was Saartjie se aanvanklike planne, moes nie net 'n
besienswaardigheid wees nie. Aan die linkerkant van die huis het sy 'n natuurtuin
met Oudtshoornse plante beoog, terwyl sy van plan was om op die ‘afdraande’ aan
die regterkant 'n amfiteater of 'n gebou vir volwasseonderwys op te rig, 'n kunssentrum
vir toneel en tuisnywerheid, soos leer- en houtwerk, wat die ‘Chief’ al die jare self
beoefen het. Op dié wyse, so het sy gemeen, kon Langenhoven se nagedagtenis steeds
lewend gehou word. In later jare is die tuin wel aangelê, maar dan op 'n meer beskeie
skaal as wat Saartjie beoog het, maar van die kunssentrum of amfiteater het nooit
iets tereggekom nie. Die fondse vir so 'n groot onderneming kon sy nooit bewillig
kry nie.
Om geld in te samel, het Saartjie 'n rolprent laat maak oor die plek waar
Langenhoven geleef en gewerk het. In die week van sy verjaardag in Augustus 1951
is dit in die vier provinsiale hoofstede en op Oudtshoorn vertoon, en daarna is dit
dwarsdeur Suid-Afrika hoofsaaklik by skole versprei. Om die komende oopstelling
van Arbeidsgenot te propageer, het Morkel van Tonder op inisiatief van Saartjie op
16 Augustus 1954 'n hoorbeeld oor die woning uitgesaai, hoofsaaklik deur die aksent
te laat val op die geskiedenis van die huis, die inrigting en veral die werke van
Langenhoven wat daar geskryf is, met toespitsing op ‘Die Stem van Suid-Afrika’.
Intussen het bydraes van oraloor ingestroom, 'n liggaam met regspersoonlikheid is
in die lewe geroep en 'n maatskappy sonder winsbejag is gestig om Arbeidsgenot te
restoureer, uitbreidings aan te bring en tot 'n ‘volksmuseum’ om te skep - alles
kenmerkend van Saartjie se werkwyse en die toenemende ywer waarmee sy die
Langenhoven-belange tot 'n volle industrie sou uitbou. As gevolg van sy amp as
goewerneur-generaal kon dr. E.G. Jansen nie aanbly as voorsitter van die trustees
nie. Hy is opgevolg deur H.A. Fagan tot sy dood in 1966 en daarna agtereenvolgens
deur adv. S.P. le Roux tot 1971, dr. A.J. van der Merwe (moderator van die Kaapse
Ned. Geref. Sinode) tot 1975, prof. H.B. Thom tot 1983 en prof. M.J. de Vries sedert
1983 (laasgenoemde twee albei rektore van die Universiteit van Stellenbosch). In
1955 is die restourasie en inrigting van Arbeidsgenot voltooi en op 21 April 1955 is
die museum amptelik deur
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dr. Jansen in teenwoordigheid van Saartjie en Engela oopgestel. Dr. M. Grundlingh
was die eerste kurator wat besoekers by Arbeidsgenot moes ontvang en die rondleiding
moes behartig.
Met die werk om Arbeidsgenot te bewaar en as museum in te rig, het Saartjie, ná
haar versorging van die Versamelde werke, 'n tweede enorme bydrae tot die
Langenhoven-verering gelewer. Met haar vooruitsiendheid kon sy Vroutjie betyds
sover kry om die huis tot die beskikking van die Afrikanervolk te stel. Sonder haar
deurdrywing in verband met die befondsing ná die dood van Vroutjie sou daar
waarskynlik niks van die hele onderneming tereggekom het nie. Hoewel al haar
ideale nie verwesenlik kon word nie, is Arbeidsgenot tot vandag toe steeds een van
die weinige huise van 'n Afrikaanse letterkundige figuur wat pragtig bewaar gebly
het, vergelykbaar met dié van Wordsworth en Dickens in Engeland en dié van
Multatuli in Nederland.
Met die opening van Arbeidsgenot het Saartjie se bedrywighede na die dood van
Vroutjie egter maar net begin. In die vyftigerjare sorg sy vir die heruitgawe van die
Versamelde werke. In die jare wat sou volg, sou haar bedrywigheid tot 'n enorme
omvang uitgroei. Elke moontlike geleentheid - of dit nou werklik gepas was of nie
- sou Saartjie aangryp om Langenhoven vir die ‘volk’ lewend te hou. So byvoorbeeld
het sy gesorg dat die Germiston- en Bloemfontein-poskoetse tydens die Van
Riebeeckfees in 1952 by Arbeidsgenot aandoen en dat Langenhoven se sonnewyser
volgens sy eie ontwerp met behulp van G.O. Neser van die Paarlse Hoër Jongenskool
deur die stadsraad van Oudtshoorn in die gedenktuin opgerig word. By geleentheid
van Langenhoven se een en tagtigste verjaardag in 1954 het Ken Swart 'n program
uitgesaai waarin Langenhoven, sy wêreld en sy mense met gedeeltes uit sy werk
opgeroep word, een van talle dergelike uitsendings wat Saartjie op die een of ander
wyse geïnisieer het. Sy het die kuns goed verstaan om ander mense na haar pype te
laat dans en presies te laat doen wat sy wou hê!
Huldigingsprogramme en feesgeleenthede was egter nie genoeg nie. Een van
Saartjie se groot ideale was dat ‘Die Stem van Suid-Afrika’, die gedig wat
Langenhoven op 30 en 31 Mei 1918 in Arbeidsgenot geskryf en waarby hy later in
Kaapstad 'n vierde strofe toegevoeg het, tot enigste amptelike volkslied van
Suid-Afrika verklaar moes word. Reeds in die dertigerjare het die FAK na 'n prysvraag
beslis dat ‘Die Stem’ die grootste steun onder die blanke bevolking geniet, en in
1938 het Hertzog dit die eerste keer by die opening van die Parlement laat
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speel. As fyn strateeg het Saartjie egter die hele aangeleentheid laat links lê toe daar
na 'n voorstel van dr. D.F. Malan besware van die regerende Verenigde Party gekom
het. Om ‘God save the King’ in dié stadium, veral met 'n dreigende wêreldoorlog,
af te skaf, sou die gemoedere onder die Engelstalige bevolking onnodig laat oplaai,
'n gevoel van animositeit teen ‘Die Stem’ laat ontstaan en haar uiteindelike oogmerk
skade berokken. Één keer in haar lewe het Saartjie die insig gehad om geduld aan
die dag te lê en op 'n geskikter geleentheid te wag.
Met die Nasionale Party se verkiesingsoorwinning in 1948 en die stuwende gevoel
vir die vaderland en die heroïese verlede wat met die inwyding van die
Voortrekkermonument in 1949 en die Van Riebeeckfees in 1952 aan die orde van
die dag was, het sy begin besef dat die tyd nou meer as ryp genoeg is om haar groot
ideaal in vervulling te laat gaan. In hierdie stadium het ‘Die Stem’, met die musiek
van M.L. de Villiers daarby, reeds algemene inslag gevind.
Die eerste stap was om 'n Engelse vertaling van ‘Die Stem’ te laat maak wat
amptelike goedkeuring kon wegdra. Alhoewel Saartjie deur die jare heen talle
vertalings ontvang het, was nie een van hulle in alle opsigte vir haar bevredigend
nie. Tydens die Van Riebeeckfees in 1952 kondig die eerste minister, dr. D.F. Malan,
dan ook aan dat hy die tyd ryp ag om 'n komitee te laat aanstel om 'n vertaling van
‘Die Stem’ te verkry. Die aangeleentheid sou deur dr. T.E. Dönges in sy hoedanigheid
as minister van binnelandse sake gehanteer word. Die lede van die komitee was
appèlregter H.A. Fagan as voorsitter met prof. Guy Butler van Grahamstad, prof.
David Hopwood van Bloemfontein, regter C. Newton Thompson en Sarah Goldblatt
as lede. Uit ongeveer 500 vertalings wat deur die jare aan Saartjie voorgelê is, het
die komitee sy eie saamgestel. Op 5 April 1952 het dr. Malan hierdie vertaling tot
die amptelike Engelse weergawe van ‘Die Stem’ verklaar. Die laaste twee reëls van
die slotstrofe is deur Guy Butler geskryf:
As our fathers trusted humbly, teach us, Lord, to trust Thee still:
Guard our land and guide our people in Thy way to do Thy will.21

Met die afhandeling van die Engelse vertaling was die verdere verloop net die logiese
eindresultaat van die hele proses. Vyf jaar na die aankondiging van dr. Malan, op
Vrydag, 2 Mei 1957, verklaar premier J.G.
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Strijdom in die Volksraad dat die regering meen die tyd het aangebreek dat
Suid-Afrika amptelik een volkslied moet hê, en dat daardie volkslied, ‘sover dit die
Staat betref, in die toekoms sal wees 'Die Stem van Suid-Afrika'’.22 Op 11 en weer
op 27 Junie 1957 dra Engela, haar seun, Guillaume, Saartjie en prof. H.B. Thom,
laasgenoemde namens die Universiteit van Stellenbosch as uiteindelike erfgename,
alle regte op ‘Die Stem’ aan die regering oor - alles weer gepaard met 'n hele
seremonie en fotonemery waarvoor Saartjie teen hierdie tyd reeds baie lief was.
Met die erkenning van ‘Die Stem’ as enigste volkslied het Saartjie een van haar
grootste ideale bereik. Dit was egter nog nie naastenby die einde van haar
hartstogtelike Langenhoven-industrie nie, want in die oorblywende jare vyftig en
dwarsdeur die sestiger- en vroeë sewentigerjare sou sy voortdurend vir allerlei
huldigingsgeleenthede sorg, dikwels deur hoogwaardigheidsbekleërs by die verrigtinge
in te span en die een of ander vorm van feestelikheid daaraan te knoop. In 1957
verwerk sy Die pad van Suid-Afrika vir die toneel en, saam met musiek wat Gideon
Fagan spesiaal vir dié geleentheid geskryf het, word dit op 13 en 16 Desember deur
die Nasionale Toneelorganisasie onder regie van Anna Neethling-Pohl by die
Voortrekkermonument in Pretoria opgevoer. Hoewel Anna Neethling-Pohl Saartjie
se warm menslikheid, opregte eerlikheid en geesdrif kon waardeer, het sy, wat self
ook maar by tye erg moeilik kon wees, nie toegelaat dat Saartjie in die produksie
inmeng nie, selfs al het die ‘Sub’ alle repetisies bygewoon en gereed gestaan om
advies te gee en die teks met Anna te bespreek.
Ook met die amptelike oorhandiging van ‘Die Vlaglied’ aan die regering in 1959
het Saartjie vir 'n seremonie gesorg, maar toenemend het die Langenhoven-verering
'n ander vorm begin aanneem. Reeds in 1933, kort na Langenhoven se dood, het die
Russies gebore beeldhouer Herbert Vladimir Meyerowitz vir Saartjie 'n beeld van
die ‘Chief’ gemaak, maar Meyerowitz is reeds in 1945 oorlede. Vir verdere beelde
het Saartjie die medewerking van I. Mitford-Barberton verkry. Die eerste van hierdie
beelde is in 1959 by die hoofkwartier van die Kaapse Provinsiale Raad ter ere van
Langenhoven se rol in verband met Afrikaans as onderwystaal onthul. Die geleentheid
was die jaar waarin die Wonder van Afrikaans herdenk is. Vanselfsprekend vir
Saartjie moes Langenhoven by dié feestelikhede betrek word. Daarna is kopieë van
die beelde by skole en ander inrigtings geplaas wat na Langenhoven
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vernoem is of waarmee hy 'n verbintenis gehad het. In 1968 het sy selfs 'n geleentheid
geskep om een van die beelde by die Universiteit van Kaapstad te laat onthul,
waarskynlik omdat Guillaume Brümmer intussen as lektor in wiskunde by dié inrigting
aangestel is. Van kleins af is die jong Brümmer deur Saartjie by die
Langenhoven-huldigings betrek, veral as dit met 'n seremonie gepaard kon gaan. In
die benoeming van Brümmer tot die doserende personeel van die Universiteit van
Kaapstad het sy so 'n geleentheid gesien en gereël dat Mitford-Barberton 'n verdere
kopie van sy Langenhoven-beeld maak. Teen hierdie tyd het al Saartjie se doenighede
Brümmer by die keel uitgehang, terwyl ook Engela maar deur die jare al hoe
skugterder was oor die hele Langenhoven-industrie. Vir die klein plegtigheid in die
Universiteit se Jagger-biblioteek het Saartjie Engela eenvoudig aangesê om te praat
en selfs haar toesprakie vir haar uitgeskryf. Engela was baie senuweeagtig oor die
gedoente, en saam met Guillaume en sy vrou onderweg na die Universiteit het sy
haar onbehae gelug oor die plegtigheid en Saartjie se woorde wat sy moes aflees.
Brümmer het gemerk dat sy moeder baie ongemaklik voel, in die ry rustig die
papiertjie met Saartjie se woorde by haar geneem en - téén sy vaste gewoonte in die ruit oopgedraai en die toesprakie by die venster uitgegooi. ‘Nou ontspan Mamma
maar, wees jouself, sê net jou eie woordjies wat uit jou hart kom, en vergeet heeltemal
van tant Saartjie se toesprakie.’ Veral na dié gebeurtenis het Brümmer toenemend
gevoel hy wou nie meer by die seremonies betrek word en by al die ‘goeters’ optree
nie. Hy het te veel onder die skaduwee van die Langenhoven-verbintenis geloop, en
dit was hoog tyd dat hy van dié dinge wegkom en sy eie lewe lei.
Saartjie was egter nie te keer nie, veral nadat sy in 1964 'n toekenning van die
Kaapse Drie-Eeue-Stigting ontvang het uit erkentlikheid vir haar ‘onvermoeide ywer’
sedert die dood van Langenhoven. Die geld hiervoor het sy gebruik om nog dieselfde
jaar - vyftig jaar sedert die erkenning van Afrikaans as skooltaal - 'n borsbeeld van
Langenhoven te laat maak en by die Parlement te laat onthul. In 1968 het sy daarin
geslaag om nog 'n beeld van Langenhoven deur Mitford-Barberton by Arbeidsgenot
te laat oprig, een van die strate in Oudtshoorn tot Langenhovenweg te laat herdoop
en 'n beeld van die fiktiewe olifant Herrie uit Sonde met die bure aan die dorpsentrum
se kant van die straat te onthul. Dit is 'n replika van 'n beeld wat Langenhoven self
by geleentheid gekoop het en wat in Arbeidsgenot bewaar word, maar petieterig

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

44
klein as 'n mens die lengte van die straat in ag neem. In 1968 het sy selfs in 'n bydrae
tot Die Burger se ‘Van alle kante’-rubriek ná Armstrong se maanlanding Langenhoven
se Loeloeraai betrek: ‘Soos gewoonlik was Langenhoven hulle vóór!’ Geen enkele
geleentheid het Saartjie ontsien om Langenhoven by een of ander huldiging te betrek
nie. Wanneer daar op 26 Mei 1971 in die Gedenktuin by Mutualpark in Pinelands 'n
boomplantingseremonie plaasvind, is Saartjie ook by om 'n sipresboom ter ere van
Langenhoven te plant, dieselfde soort boom wat voor Arbeidsgenot gestaan en
waaronder hy dikwels geskryf het voordat dit voor een van Oudtshoorn se langdurige
droogtes moes swig. Saartjie wou graag hê dat Guillaume Brümmer by dié geleentheid
moes optree, maar hy het botweg geweier - iets wat Saartjie hom baie kwalik geneem
het. In sy plek het mev. Tini Vorster, eggenote van die eerste minister, en die
weduwees van drie vroeëre premiers van Suid-Afrika opgetree. Saartjie was self vir
die inspan van die vier tannies verantwoordelik en het die aantal ná Guillaume se
weiering vermeerder! Tydens die byeenkoms in Pinelands is daar, met die oog op
die Republiekfees, 'n verbyvlug van drie straaljagters van die Lugmag. 'n Ontsettende
ramp volg egter as hulle teen Duiwelspiek bots. Die slag kon duidelik tydens die
verrigtinge gehoor word. Vir Brümmer, wat in stilte tuis met sy werk voortgegaan
het, was dit amper asof dit Saartjie se breingolwe in haar verskriklike woede oor
‘Chief’ se ontaarde en onwaardige nasate was wat daardie vliegtuie se elektroniese
toerusting versteur en hulle teen die berg laat bots het! Haar woede kon by tye iets
kolossaals wees.
Hierdie woede het veral tot uiting gekom as iemand anders, onafhanklik van haar,
iets oor Langenhoven wou publiseer. Sy het haarself as dié outoriteit oor Langenhoven
beskou, dit soms selfs in soveel woorde gesê en vir dié aanspraak haar op die testament
beroep. Op 'n ongepubliseerde stuk wat D.J. Jonker Pretorius in 1953 aan Die
Huisgenoot vir publikasie voorlê, reageer sy byvoorbeeld besonder negatief. Pretorius
maak hom in dié stuk wel skuldig aan enkele feitelike onjuisthede, maar nie een van
hierdie dinge is só verskriklik erg nie en kon met geringe moeite reggestel word. In
'n nota aan die redakteur van Die Huisgenoot sê Saartjie die skrywer is ‘oningelig
en onbevoeg om die waarheid en waarde te toets in wat hy wil sien’ en dat die
‘Ounooi’ se eie woorde foutief aangehaal word. In haar venyn begaan sy self 'n fout
as sy beweer dat Langenhoven van 1911 tot 1914 redakteur van Het
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Zuid-Westen was. Haar slotsom is dat die stuk ‘totaal onbetroubaar (is) - selfs
onnosel’. Hierdie onnodige heftigheid kan teruggevoer word tot Saartjie se inpalming
van Langenhoven. Niemand, so het sy werklik geglo, het die reg om oor Langenhoven
te skryf, behalwe dan die enkele begenadigdes in haar eie vriendekring of publikasies
wat sy self sanksioneer nie. Met dieselfde soort venyn het sy gereageer op die
monografie C.J. Langenhoven, die volkskunstenaar en die blokboek oor Sonde met
die bure en Herrie op die óú tremspóór wat J.A. Verhage in 1969 en 1970
onderskeidelik gepubliseer het. Toe Verhage haar 'n eksemplaar gee van sy
monografie, 'n boek wat met sy drie en sewentig bladsye veel omvangryker was as
alle ander uitgawes in dié reeks van die uitgewery Nasou, was haar enigste
kommentaar: ‘Dis maar dunnetjies, nè!’ Bloot die feit dat Verhage as Nederlander
dit gewaag het om oor die ‘Chief’ te skryf en haar ‘heiligdom’ te skend, was genoeg
om heftige reaksie van Saartjie te ontlok. As sy dan ook in 1973 deur Elize Botha,
redaktrise van die Tydskrif vir Letterkunde, gevra word om 'n bydrae vir 'n spesiale
Langenhoven-nommer, weier sy bloot op grond van die feit dat Verhage ook uitgenooi
is om 'n artikel te lewer. ‘Ek voel geen begeerte om uit te lê’, skryf sy aan Elize Botha
op 22 Julie 1973, ‘waarom ek nie saam met hom in een boek oor Langenhoven wil
verskyn nie.... (E)k weier om die man status te verleen oor die onderwerp
Langenhoven.’
Die opeising van Langenhoven, die alleenreg om uitsprake oor hom te maak en
uit die pers te weer wat sy nie gerade ag nie of om iets as ‘onnosel’ af te maak, was
simptomaties van Saartjie se optrede as letterkundige administratrise van Langenhoven
se nalatenskap. In die meer as veertig jaar dat sy hierdie funksie na sy dood vervul
het, was daar 'n eindelose reeks praatjies, huldigings, kransleggings, onthullings van
standbeelde, vlaghysings en allerlei seremonies. Diepgaande studies deur literatore
het haar egter nie aangestaan nie en het selfs negatiewe reaksie van haar ontlok, veral
as sy nie oor sulke publikasies geraadpleeg is nie. Sy was ook taamlik kwasterig om
bloemlesingregte af te staan en het selfs by geleentheid Elize Botha verbied om
voorbeelde van Langenhoven se werk in Afrikaanse essayiste op te neem. Die mag
wat die testament aan haar verleen het, is deur haar só geïnterpreteer dat sy feitlik
soos 'n diktator oor die Langenhoven-goedere beslissings kon neem. Op dié wyse
het sy wel almal bewus gemaak en gehou van die ‘Chief’ se werk, maar ook 'n gemor
en negatiewe reaksies
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ontlok, veral van mense in die literêre wêreld en die uitgewersbedryf wat met haar
grille en nukke moes saamleef. Daarby kon sy, sonder dat sy ooit enige
noemenswaardige openbare posisie beklee het, mense ‘bewerk’ om haar wil en wense
te eerbiedig en almal - van die eerste minister verder af ondertoe - inspan om saam
met haar aan die Langenhoven-industrie mee te doen. In dié proses het haar eensydige
voorstelling van Langenhoven as die groot vaderlander, die feitlik heroïese figuur
en kunstenaar wat aan die ‘volk’ al sy kragte gewy het, 'n groot en beslissende rol
gespeel. In dié opsig was Saartjie 'n unikum, want in die Wes-Europese letterkunde
was daar geen voorbeeld van 'n ‘weduwee’ wat só jaloers oor die belange van 'n
heengegane skrywer gewaak het as wat die geval met haar was nie.

IV
En nog was dit nie die einde nie. Die jaar 1973, Langenhoven se eeufeesjaar, was
om die draai. Saartjie het groot planne vir dié feestelikheid beoog. Dit moes 'n fees
word wat die kroon sou span op al haar bedrywighede as letterkundige administratrise.
Dit moes verder nie net beperk word tot 'n enkele week rondom Langenhoven se
verjaarsdag nie, maar oor die hele jaar strek. Alle instansies - die regering, provinsiale
rade, uitgewers, SAUK, rolprentwese, skole, universiteite, kerke, liggame soos die
FAK en ander kultuurverenigings - moes ingespan word om deel te hê aan al die
verrigtinge.
Reeds lank voor die tyd het Saartjie 'n magdom briewe aan alle moontlike nasionale
en plaaslike instansies en persone geskryf om die organisasie aan die gang te kry en
ordelik te laat verloop. Allerlei liggame, soos die Handelsinstituut, die Suid-Afrikaanse
Onderwysersunie, die munisipaliteite e.d.m. is gevra om hulle jaarlikse kongresse
in 1973 op Oudtshoorn te hou en by die Langenhoven-huldiging in te skakel, terwyl
instansies soos die Akademie en die Skrywerskring betrek is met die oog op spesiale
toespitsing op Langenhoven tydens hulle byeenkomste en in hulle uitgawes. 'n C.J.
Langenhoven-gedenkbiblioteek met allerlei beelde sou op Oudtshoorn geopen word
en 'n hele vol program sou die week lange feestelikheid op die skrywer se tuisdorp
vul met opvoerings uit sy werk, vertonings deur die lugmag en die leër, vlotte wat
karakters en situasies uit sy werke voorstel en - naas optre-
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des deur ander hoogwaardigheidsbekleërs - 'n feesrede deur die eerste minister, mnr.
John Vorster. Les bes sou sy sorg dat elke skool ten minste een boek van Langenhoven
en 'n olifantbeeldjie ontvang, dat die Versamelde werke herdruk en 'n paar
bloemlesings saamgestel word, en dat Langenhoven se gesig op posseëls pryk.
Met die komende eeufeesjaar was daar dus aan Saartjie geen keer nie. Terwyl sy
telkens in die verlede 'n aanleiding vir een of ander seremonie gevind en al die
doenighede doelmatig en sistematies versprei het, was 1973 'n jaar waarin sy aan
haar verering volle teuels kon gee, sonder om 'n geleentheid daarvoor te soek.
Alhoewel sy - in aangepaste woorde uit Langenhoven self - tydens 'n
SAUK-onderhoud op 13 Januarie 1970 gesê het dat sy nie oor haarself wil praat nie
en dat die brief die belangrikste is, nie die posbode wat dit aflewer nie, was daar tog
in al die drukke aktiwiteite vir die eeufeesjaar iets van 'n weerkaatsende glorie wat
sy haar aangematig en toegeëien het. Sy het Langenhoven as metafoor gebruik om
die aandag op haar te vestig, en sy het daarvan gehou om met mense in hoë posisies
te verkeer. In die jaar 1973 sou sy dus die missie wat haar ‘Chief’ testamentêr aan
haar toegewys het, tot volle uitvoer bring sodat die Langenhoven-industrie 'n
hoogtepunt kon bereik.

Eindnoten:
1 Hierdie inligting steun - naas verspreide besonderhede in 'n groot verskeidenheid bronne - veral
op J.P. Scannell se lemma in D.J. Potgieter, hoofredakteur, Standard Encyclopaedia of
Southern Africa (SESA), deel 12, Kaapstad, 1976, 80-81, P.W. Grobbelaar se lemma in C.G.
Beyers, hoofredakteur, Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek (SABW), deel V, Pretoria,
1987, 312-313 en mededelings wat Sarah Goldblatt self gemaak het aan Elsa Joubert in 'n brief
van 27.5.1973 (G.202.Pe.B.(5)).
2 In 'n ‘Affidavit’ wat sy op 29 Desember 1943 onderteken, sê Sarah Goldblatt dat haar moeder
haar verseker het dat sy op 25 Desember 1889 in Londen gebore is. Toe haar moeder egter 'n
paar jaar tevore haar dokumente in orde moes bring, het sy ontdek dat Sarah se verjaarsdag op
31 Maart 1890 was (kyk G.202.Pe.13(3a)). Sarah het later onsuksesvol probeer om die relevante
dokumente in die hande te kry. ‘In the absence of the proof promised by my mother I came to
the conclusion’, verklaar sy, ‘that it would be more correct for me to accept the date which I
had known of the whole of my life and which I had previously used for all purposes, namely
the 25th of December, 1889, and declared accordingly. From then onwards I have adhered to
this date, and intend to continue to do so, as I believe this to be the correct date.’
3 Sowel SESA as die SABW gee hierdie jaartal foutief aan as 1913. In die SABW word Sarah
Goldblatt se moeder se oorspronklike agternaam as Goodsmith gegee, maar in die ‘Affidavit’
dui Goldblatt dit self aan as Smith.
4 VW, XII: 353.
5 Hierdie opmerkings kom later, veral in hoofstukke XV en XVIII, ter sprake.
6 Alexander W. Allison e.a. red., The Norton anthology of poetry, New York, 1975, 671.
7 Sarah Goldblatt, Liefdes-kransie, Kaapstad/Pretoria/Amsterdam, 1920, 62. Verder verskyn
van Goldblatt twee bundels Wolf en jakhals versies, 1920-1921.
8 Die aard en omvang van hierdie struwelinge is waarskynlik vandag nie meer agterhaalbaar nie.
9 Mededeling van Elsa Joubert in 'n persoonlike onderhoud op 1 Desember 1990 en aangehaal
deur Hennie Aucamp, ‘Wat moet in, wat moet uit? of Die skrywer as redakteur’, Tydskrif vir
Letterkunde, XXIX:2, Mei 1991, 3.
10 Voorberig tot VW: 1, ongepagineer.
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11 Ibid.
12 C.F.J. Muller, Sonop in die suide, Kaapstad, 1990, 512.
13 Amptelike oorhandiging van 'n leergebonde stel van die Versamelde werke aan Sarah Goldblatt,
Sentrale Klankargief, SAUK, Johannesburg.
14 Kyk byvoorbeeld die hoofartikel in Die Huisgenoot, 3.11.1944.
15 Skrif onduidelik. In teenstelling tot Langenhoven se eie pragtige handskrif is dié van Vroutjie
moeilik leesbaar en plek-plek haas onmoontlik om te ontsyfer.
16 VW, IX:423.
17 Oudtshoorn Courant, 27.5.1950.
18 Die verlore soon is wel later teruggevind en vorm deel van die Stellenbosse
Langenhoven-versameling.
19 Hierdie manuskrip is in die vroeë twintigerjare geskryf en was die voorloper van U dienswillige
dienaar wat Langenhoven teen die einde van sy lewe geskryf het. Blykbaar het Langenhoven
of Sarah Goldblatt wel later die manuskrip vernietig, maar 'n klein fragment daarvan het tog
bewaar gebly. Op die hele geskiedenis van dié manuskrip en die oorgeblewe fragment kom ek
in 'n latere hoofstuk terug.
20 Die Huisgenoot, 10.8.1951.
21 Die volledige Engelse vertaling verskyn in VW, XVI: ongepagineer. Naas die amptelike
oorsetting in Engels bestaan daar ook 'n Duitse vertaling wat in 1959 deur Edith Dietze ter Meer
gedoen is en 'n Latynse vertaling van 1957 deur W.J. Nijgh wat in die Tydskrif vir Wetenskap
en Kuns verskyn het. In die vroeë vyftigerjare was daar ook onderhandelinge om die teks in
Zoeloe te vertaal. Die Duitse en Latynse vertalings lui as volg:

Die stimme südafrikas
Aus dem Blau des Firmamentes, aus des Ozeans Gewalt,
Aus den ewigen Gebirgen, wo das Echo widerhallt,
Wo der Ochsenwagen Ächzen weit die Ebene durchdringt,
Deine vielgeliebte Stimme, o Südafrika, erklingt.
Wir gehorchen Deinem Rufe,
Dir zum Opfer sind wir da,
Wollen leben, wollen sterben,
Stets für Dich, Südafrika!
In der Tiefe unsrer Herzen, unsrer Seele, unsrem Geist,
In dem Stolz auf das Vergangne und worauf die Zukunft weist,
Unsrem Wollen, Werk und Wandel, von der Wiege bis zum Grab
Teilt kein andres Land die Liebe, wendet je sie von Dir ab.
Vaterland, zu Deinem Ruhme
Woll'n wir tragen stolz und wahr
Deines Namens hohen Adel,
Kinder von Südafrika!
In der Goldglut unsres Sommers und in kalter Winternacht,
In dem Lenz von Glück und Liebe, wenn Verzweiflung mit uns wacht,
Bei der Hochzeitsglocken Klingen, wenn der Tod das Liebste nimmt,
Rührt uns Deine sanfte Stimme, weisst, wo Deine Kinder sind.
Nein, Dein Ruf tönt nie vergebens,
Unser Herz sagt freudig ja.
Unser Leben, unser Sterben
Gilt nur Dir, Südafrika!
Deiner Allmacht fest vertrauend, baute unsrer Väter Kraft,
Schenk auch uns, o Herr, die Stärke, die erhält und Zukunft schafft Dass das Erbe unsrer Väter auch der Söhne Erbe sei:
Beugend sich dem Allerhöchsten, gegen alle Welt sonst frei.
Gib uns unsrer Väter Glauben,
Lehr' uns Dir vertraun, o Herr,
Leite uns auf Deinen Wegen,
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Unsres Volkes feste Wehr!

Vox africae australis
Ex caerulo nostri coeli
Profundis nostri maris
Super montes sempiternos
Quo coronae resonant.
Campis nostris in deserto
Germituque carrorum
Craepitat beatae terrae
Africae vox australis.
Vocem tuam respondemus
Quod petisque tibi sit,
Tibi vita, moriamur,
Tib' Australi Africae.
In medulla nostra ossum,
Anima corde et vi
Gloriaque nostris actis
Futurique spe nostra.
Voluntasque labor acta
Cunis usqu' ad sepulcra
Nullam terram sumit amor
Nulla fides exuit.
Claritatis nomen tuum
Honore portabimus
Filii fideles sumus
Africae semper nostrae.
In aestate ardor solis
Hiemis nocte frigor,
Vereque nostri amoris
Luctu maeroris nostri.
Nuptiarum aeris sono
Sabuli fragor acta
Mulcet vox tua nos semper,
Infantum noscis locum.
Clamor tuus res respondetur
Iterum atque ita,
Vivendum debemus mori
Sumus hic o Domine.
Dominum factorem coeli
Majores sequebantur.
Domine, da nobis vires
Conservandi copias
Quas majores nobis dabant
Pro peculio nostro,
Servis Patris eataterni,
Nos a malo libera.
Patres nostros docuisti,
Domine, doce et nos
Patriam cum nostra gente,
Tu nobiscum Rex coeli.
22 VW, XVI:4 (ongepagineer).
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Hoofstuk III
Die eeufeesjaar en Saartjie se ‘supersirkus’
I
TYDENS LANGENHOVEN SE LEWE HET DAAR 'N BAIE HEGTE

vriendskap tussen hom
en Sarah Goldblatt ontstaan. Saartjie was in die vroeë jare op Oudtshoorn nie net sy
sekretaresse en die ‘Sub’ nie, maar iemand in wie hy volle vertroue gehad het, veral
toe sy eie skeppende werk 'n duidelike koers begin inslaan en met die jare in
momentum toegeneem het. Sy was, naas die praktiese hulp wat sy altyd verleen het,
die emosionele steunpilaar teen wie hy in sy buie van wispelturigheid en
neerslagtigheid kon aanleun. Sy kon, saam met Vroutjie, 'n mate van dissipline in
sy lewe bring. Deur die intellektuele basis van hul vriendskap kon hulle baie van
mekaar leer, al was Saartjie nooit 'n kreatiewe stimulus vir sy werk nie. Hierdie
stimulus het Langenhoven in sy eie agtergrond, sy huislike kring en die wêreld van
die Klein Karoo gevind. Ondanks al haar intellektuele vermoëns was Saartjie basies
'n vreemdeling in daardie bodemvaste wêreld.
En tog was sy, ten spyte hiervan, blykbaar waansinnig lief vir hom en was sy
bereid om na sy dood haar lewe volkome in diens van sy werk en sy nagedagtenis
te stel, heel waarskynlik in 'n veel groter mate as wat Langenhoven dit ooit met die
opstel van sy testament kon bedoel het. Ten grondslag van hierdie ywer was daar
die obstinate wil om ten volle deel van die Afrikaner se geesteswêreld en dus die
volk van Langenhoven te wees. Só sterk was hierdie gevoel dat sy 'n fanatiese
ondersteuner van die Nasionale Party was, selfs toe dit duidelik begin word het dat
die party verkeerd begin loop en sy teen haar beterwete en oortuigings in steeds
apartheid en die diskriminerende wetgewing wou verdedig. Sy het voortgegaan om
die party met 'n onverdraagsame drif te ondersteun, waarskynlik omdat dit
Langenhoven se party was en omdat sy die irrasionele behoefte gehad het om aan
die Afrikanervolk te behoort. Die Nasionale Party was vir haar die waarmerk van
Afrikanerskap en sy het die party aangehang met 'n blindelingse geloof - die soort
geloof van 'n mens wat diep binne-in hom weet dat iets êrens verskriklik verkeerd
is.
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Alhoewel haar briewe aan Vroutjie en Engela van 'n toegeneentheid en liefde getuig
wat sekerlik nie geveins kon gewees het nie, was daar tog al die jare by haar 'n
geweldige jaloesie, omdat hulle die amptelike status van vrou en dogter kon geniet
en sy, ten spyte van die testamentêre aanwysing van haar as vertroueling en
administratrise, nog steeds in laaste instansie 'n buitestander was. By geleentheid het
sy dan ook in later jare aan Guillaume Brümmer gesê: ‘Jy en jou kinders het die
Langenhoven-bloed, ek nie!’ Heimlik het sy haarself waarskynlik vroeg in haar lewe
reeds as Langenhoven se enigste werklike geliefde beskou, al is dit vandag onmoontlik
om te agterhaal in watter mate sy dié gedagte vir haarself verwoord het. In die finale
waansin van haar laaste jaar het hierdie passie egter wel deeglik na die oppervlak
gekom.
Om Langenhoven se werk voortdurend onder die aandag te bring en te hou, was
egter die groot hartstog in haar lewe, 'n passie wat met die jare al hoe groter en soms
groteske afmetings aangeneem het. Soos Langenhoven sy eintlike missie in die lewe
met die ontdekking van die waarde van Afrikaans en die noodsaaklikheid van die
uitbouing en verfyning daarvan vir sy eie mense gekry het, so het Saartjie haar missie
ontvang toe die ‘Chief’ haar as die administratrise van sy letterkundige nalatenskap
aangewys het. Om hierdie werk pligsgetrou uit te voer, het sy aan haar testamentêre
regte vasgeklou, by gepaste en ongepaste geleenthede daarna verwys en selfs daarin
geslaag om mense in die hoogste gestoeltes op sleeptou te neem. Daar is trouens
weinig voorbeelde in die openbare geskiedenis van Suid-Afrika waar iemand met
so weinig werklike mag, en in laaste instansie 'n vreemdeling binne die groep waarin
sy werksaam was, soveel kon uitrig en ander mense in haar geesdrif só saam met
haar kon sleur.1
Om dít te bereik, was Saartjie enersyds dominerend en usurperend, maar andersyds
ook 'n simpatieke en deernisvolle mens wat andere van advies kon bedien en van
wie 'n sekere empatie uitgegaan het. In latere jare kon Guillaume Brümmer
byvoorbeeld onthou hoe hy tydens sy skooljare op Beaufort-Wes na haar besoeke
uitgesien het. Sy was vir hom soos 'n vars bries uit die buitewêreld, sy peettante wat
hom met boeke en plate aan 'n groot en nog onbekende wêreld kon bekendstel en
wat hom met haar logiese denkwyse en kennis wou ontwikkel. Sy het dit haar ten
doel gestel om by te dra tot Guillaume se opvoeding, want sy was daarvan oortuig
dat wat hy op Beaufort-Wes kry, nie stimulerend genoeg was nie. By tye was hy
egter wel teleurgestel in die
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star manier waarop sy 'n gesprek gevoer het en die onvermoë om enige standpunt
behalwe haar eie te akkommodeer.
Toe hy later op Stellenbosch student was, het Saartjie stelselmatig probeer om
hom aan haar groot vriendekring in Kaapstad bekend te stel. Sy het hom rondgeneem
na skemerpartytjies en die indruk gewek dat sy die spil was waarom die hele
artistiek-kulturele lewe van Kaapstad draai. Soms het Saartjie se aanslag 'n wrang
gevoel by Guillaume gelaat, want sy kon soms 'n hele string prekies gee as hy volgens
haar nie korrek in 'n geselskap optree nie. Iets wat sy by herhaling by hom beklemtoon
het, was dat hy 'n geestige aanslag in sy omgang met mense moes ontwikkel. Om op
sosiale gebied te skitter, het sy by gesellige geleenthede lekker en gevat verkeer. Sy
het veral daarop gelet om wakker en intelligent te gesels, maar om wip-wip van
onderwerp tot onderwerp te beweeg en te waak teen 'n te diep indringing in 'n
spesifieke aangeleentheid. So 'n tipe intellektuele verkeer, het sy by geleentheid gesê,
het die Afrikaner van die Engelse oorgeneem.2 Jy verveel net mense as jy te lank oor
een ding praat; dit is beskaafd en sosiaal meer aanvaarbaar om jou beweeglikheid te
toon deur voortdurend van onderwerp te verwissel.
Ook later, toe Guillaume begin uitgaan het met die Stellenbosse predikantsdogter
Laetitia Conradie, het Saartjie dit as haar plig beskou om haar peetkind se toekomstige
vrou ‘op te voed’ en haar, feitlik as 'n soort ‘finishing school’, tydens gesellige
partytjies aan die ‘hoë’ kulturele lewe van die Kaap voor te stel en in te lyf by 'n
wêreld wat sy nie in die pastorie sou leer ken het nie. Dat daar iets geforseerds in so
'n ‘grootmaakproses’ was, het Saartjie blykbaar nie besef nie. Daarteenoor het sy die
Brümmers later daadwerklik met die versorging van hulle kinders bygestaan. Uit
haar eie het sy op bejaarde ouderdom hulle kinders kom oppas toe hulle derde seun
gebore is. By herhaling het sy gereël dat die kinders vir mediese probleme deur
vooraanstaande artse ondersoek word. Deur haar wye kennis en oplettendheid het
sy byvoorbeeld daarop gestaan dat die derde seun, Kerneels, deur 'n baie kundige
ortopedis ondersoek moes word, 'n optrede wat deur die tydige tussenkoms sowel
noodsaaklik as effektief was. Die Brümmerseuntjies het dan ook die warme
belangstelling van Saartjie opgetoë beantwoord.
Saartjie se optrede teenoor die Brümmers het dus voortgespruit uit haar opregte
belangstelling in ander mense, maar dit was terselfdertyd
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'n illustrasie van die wyse waarop sy haar wil wou deurvoer. Sy wou graag haar
vermeende mag en invloed laat geld en sy was trots op haar invloed en die draadjies
wat sy kon trek. Sy was nie geïnteresseerd in mense wat net ryk of vernaam is nie,
maar kulturele en intellektuele prestasies en mense in politieke sleutelposisies het
haar getrek en gefassineer. In haar pogings om dinge reg te kry, het sy altyd regstreeks
na die baas gegaan en die klase volkome geïgnoreer. Sy het 'n fyn manier ontwikkel
om tot die maghebbers tot op die hoogste vlak deur te dring en haar posisie en invloed
ingespan om allerlei oogmerke te bereik. Dinge moes dan ook vir haar blitsig gebeur
en sy het weinig geduld gehad met stadige mense. Geduld het sy alleen, soos in haar
strategiese uitstel van die volksliedkwessie, beoefen as dit takties nodig was.
Dit spreek vanself dat iemand met so 'n dinamiek, deursettingsvermoë, saaklikheid
en allesoorheersende ywer feitlik die hele land tydens Langenhoven se eeufeesjaar
sou kon mobiliseer. Reeds lank voor 1973 was sy druk aan die gang met briewe en
telefoonoproepe aan alle denkbare mense en instansies wat moontlik tot die
Langenhoven-verering kon bydra. Vroeg in Januarie 1973 het sy Engela en Guillaume
Brümmer gebel met die opdrag dat hulle nie enige onderhoud aan die pers mag
toestaan nie, aangesien sy die enigste gesaghebbende is wat bevoeg is om oor
Langenhoven te praat.3 Hiervoor het sy haar uitdruklik op haar benoeming as
‘administratrise’ beroep, 'n klousule in die testament waaruit sy afgelei het dat sy,
en sy alleen, sal sê wat nodig is. As hulle iets sê, het sy bygevoeg, sou dit tweedehands
en verdraaid wees. In 'n stadium het sy op 'n navraag van Rykie van Reenen van
Rapport waarom Engela so uit die dinge gehou word, in woede haar hande in die
lug geskud en uitgeroep: ‘Dit is my fees, nie Engela s'n nie!’ Toe daar wel by
geleentheid 'n volbladfoto in Sarie verskyn van Engela waar sy op die stoep sit van
haar woning op Toorvoet, Elandsvlei, net buite Ladismith, was Saartjie briesend. Sy
wou self die hele tyd in die kollig wees as die enigste gesag, en die Brümmers het
die aandag verdeel en haar in haar ywer gedwarsboom. Sy was die enigste apostel
wat die ware leer verkondig en presies weet wat die ‘Chief’ sou wou gehad het.
Langenhoven was háár terrein, en niemand moes waag om op dié gebied te oortree
nie.
Met so 'n drif en oortuiging kon Saartjie dan ook ontsettend baie dinge in die
eeufeesjaar uitgerig kry. Toe die jaar 1973 'n aanvang neem, was die derde uitgawe
van Langenhoven se Versamelde werke
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reeds aan die verskyn en Saartjie se bloemlesings uit sy werke, ...die erwe van ons
vaad're (1971) en Al skrywend (1972), by verskeie onderwysdepartemente vir
eksamendoeleindes voorgeskryf. Die eerste oplaag van 8000 stelle van die Versamelde
werke was in Oktober 1973 reeds uitverkoop en 'n tweede oplaag van 4000 moes
inderhaas van die drukker bestel word. Ook mooi geïllustreerde uitgawes van
Langenhoven se kinderboeke is opnuut uitgegee. Saartjie het verder Sanlam oorreed
om 'n herdruk van U dienswillige dienaar te borg wat by elke skool in die land as
prys vir die matriekleerling met die beste opstel oor Langenhoven uitgeloof sou word
- 'n besondere uitgawe in 'n kenmerkende omslag, met 'n inskripsie en met die
handtekeninge van Saartjie, die besturende direkteur van Sanlam en die skoolhoof.
Die verskillende rade vir die uitvoerende kunste was besig met repetisies van
Langenhoven-werke vir sowel volwasse as skoolgehore; die SAUK het voorlesings
uit Langenhoven se werke, vasvrawedstryde, 'n hoorbeeld oor sy wêreld, 'n program
oor Arbeidsgenot, radioteater-aanbiedings, 'n reeks praatjies vir die vroeë oggend en
'n Langenhoven-spreuk saans net voor sewe-uur voorberei; die Nasionale Filmraad
was besig met 'n opvoedkundige rolprent oor die lewe van Langenhoven; en 'n reeks
4c-, 5c- en 15c-Langenhoven-seëls was in voorbereiding. Die FAK het medaljes in
goud, silwer en brons beskikbaar gestel as aandenkings van die eeufeesjaar en die
firma McCallum & Stevens het spesiale mansjetknope en lapelspelde met
Langenhoven se kop op gemunt. Die Kaapse Provinsiale Biblioteekdiens het 'n
portefeulje van groot afbeeldings vir uitstallings opgestel, en 'n kleibeeld van die
Herrie-olifant is by skole versprei.
Daarnaas het Saartjie gesorg dat verskillende landswye organisasies hulle
jaarvergaderings of kongresse vir 1973 op Oudtshoorn hou. So het daar reeds in
Februarie twee jeugleierskursusse plaasgevind en het die Suid-Afrikaanse
Handelsinstituut op 13-14 Maart op Oudtshoorn vergader, die Museumvereniging
van Suider-Afrika op 19-23 Maart, die SAOU op 2-5 Mei, die Rotariërs op 3-6 Junie,
die ATKV (Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging) op 12-21 Junie, die FAK op 4-6
Julie, die Sirkelvereniging van die Vroue-Sendingbond op 6 Augustus, die
Sirkelkonferensie van die ACVV (Afrikaanse Christelike Vrouevereniging) op 10
Augustus, die Nasionale Party se jeugkongres op 1-3 September, die senior
Nasionaliste op 4-6 September en die Rapportryers op 27-29 September.
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Afgesien van die Versamelde werke was 'n groot aantal van Langenhoven se gewildste
boeke - Donker spore, Mof en sy mense, Herrie op die óú tremspóór, Loeloeraai en
Die laaste van die takhare - opnuut in fraai nuwe uitgawes beskikbaar en op skole
voorgeskryf, terwyl geleentheidsfeeste en -toesprake oor die hele land gehou is, ook
in die mees afgeleë dorpe en uithoeke. Selfs met die jaarlikse begroting in die
Volksraad het die minister van finansies, dr. Nic Diederichs, sy toespraak telkens
met Langenhoven-aanhalings ingeklee!
Maar daarnaas het Saartjie ook regstreeks deel gehad aan groot sentrale
feesgeleenthede. Op 10 Mei het die Nasionale Vroueklub van die Parlement in
medewerking met Saartjie 'n program oor ‘Langenhoven in die politiek’ met
voordragte uit sy werke en met F.E.J. Malherbe van Stellenbosch as
geleentheidspreker aangebied. Op 17 Mei is die manuskrip van ‘Die Stem van
Suid-Afrika’ in 'n vertoonkas in die Galerysaal van die Parlement deur die eerste
minister, mnr. B.J. Vorster, in ontvangs geneem na die onthulling deur Johan Nikolaas
Langenhoven Brümmer, agtjarige agterkleinseun van die skrywer en die seun van
Guillaume, wat weer eens, soos in die verlede, geweier het om op te tree. By dié
geleentheid het Anna Neethling-Pohl ‘Die Stem’ in Afrikaans en Dewar McCormack
die eerste en laaste vers in Engels voorgedra, terwyl die Stellenbosse Universiteitskoor
onder leiding van Philip McLachlan dit op die wysie van M.L. de Villiers gesing
het. Op 29 Mei is 'n herdenkingsprogram om tienuur die oggend gehou in die Nico
Malanteater, met die Kaaplandse administrateur, mnr. A.H. Vosloo, as
geleentheidspreker en met die optrede van skoolkore en die dramatisering van
uittreksels uit Langenhoven se werke deur KRUIK. Saartjie moes die vorige aand
nog 'n feesgeleentheid ter huldiging van Langenhoven op De Aar bywoon. Om elfuur
dié aand het sy haar agterin 'n motor uitgestrek wat spesiaal deur die administrateur
beskikbaar gestel is, en ten spyte van die nagtelike rit en haar leeftyd van vier en
tagtig jaar was sy die volgende oggend om tienuur op en wakker op haar plek in die
Nico Malanteater.
Maar ook dag- en weekblaaie is by die feestelikhede ingespan. Reeds in April het
Rapport 'n spesiale fotobylaag oor ‘C.J. Langenhoven - die weg deur sy wêreld’
gehad, 'n gedenkuitgawe wat in Augustus en September opgevolg is deur Die
Huisgenoot, Die Taalgenoot, Tydskrif vir Letterkunde, Tydskrif vir
Geesteswetenskappe, Die Unie en Die Matie. Feitlik elke koerant in die land het
spesiale artikels dwarsdeur die jaar aan
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Langenhoven gewy en in Augustus het Die Burger 'n byvoegsel oor die volkskrywer
met talle nuwe artikels en die herdruk van oues gepubliseer.
Saartjie het dus daarin geslaag om die hele land met haar Langenhoven-industrie
mee te voer. Tog was haar ywer nie sonder 'n mate van teenstand nie. Op Ladismith,
die dorp waar Langenhoven skoolgegaan het en wat ongeveer veertien kilometer
geleë was van Hoeko, die plaas waar hy grootgeword het, was daar 'n poging om die
naam van die dorp van Ladismith na Langenhoven verander te kry, 'n poging waaraan
Saartjie, soos uit die relevante dokumente blyk, meer as net 'n aandeel gehad het.
Die hele aangeleentheid het tot 'n heftige briefwisseling in Die Burger en tot groot
onenigheid op die dorp gelei. Saartjie self het briewe aan mnr. F.D. Conradie, lid
van die Uitvoerende Komitee van die Kaaplandse Provinsiale Raad, gerig waaruit
indirek blyk dat sy ten gunste van die naamsverandering is. In 'n brief van 7 Junie
1973 sê mev. S.C. Garisch van Ladismith dat die inwoners ‘op die vooraand van 'n
bloedbad’ oor die aangeleentheid staan en dat sy 'n beroep op Saartjie wil doen om
Langenhoven se naam nie as ‘nuttige speelbal’ te laat betrek nie. Op dié brief het
Saartjie slegs 'n formele bot erkenning van ontvangs sonder die gebruiklike aanhef
in briefvorm gestuur.
In elk geval sou enige pleidooi ten gunste van die naamsverandering geen hond
haaraf gemaak het nie, want op 28 Augustus het die inwoners met 'n oorweldigende
meerderheid - 262 kiesers teenoor 18 - besluit dat die dorp se naam Ladismith moet
bly. Volgens 'n berig in Rapport van 26 Augustus het Engela in haar wysheid gesê
dat Langenhoven so 'n ‘gepeuter’ met Ladismith se naam nooit sou goedgekeur het
nie en beskeie bygevoeg dat haar vader so 'n tipe verering ook nie nodig het nie. Wat
Saartjie se reaksie op Engela se verklaring was, is nie bekend nie, maar 'n mens kan
geredelik aanvaar dat sy briesend daaroor was. In elk geval het sy teen dié tyd Engela
geringskattend as 'n seniele, kindse vrou bejeën, iemand wat deur die blote feit van
haar aanwesigheid op aarde vir haar net 'n steen des aanstoots was.
Maar ook uit die geledere van die skrywers en letterkundiges was daar reaksie op
die onbeskryflike magdom huldigingsredes, die loftuitings en die vertekende beeld
van Langenhoven, alles gelewer in die afgryslike retoriek van die politici met weinig
kennis van die literatuur as sodanig en die werklike formaat van Langenhoven in die
besonder. In September 1973 bring die Kaaplandse leier van die Nasionale Party
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en minister van verdediging, mnr. P.W. Botha, byvoorbeeld hulde aan Langenhoven
en sê hy dat die Afrikaanse skrywer met Shakespeare, Victor Hugo en Leonardo da
Vinci vergelyk kan word. ‘Much as I love and revere Langenhoven’, skryf die
joernalis Madeleine van Biljon in The Star van 11 Augustus 1973, ‘I was beginning
to think that we're getting more than an allowable mileage out of the boy. Mr. Botha
confirmed my suspicions. In a flight of poetic licence possibly only equalled by one
of his Mirages, he likened Langenhoven to Shakespeare, Victor Hugo and Leonardo
da Vinci. Shakespeare is rather farfetched but what the hell, allowable. Victor Hugo
is a curious comparison. But Leonardo da Vinci has this reader of Sagmoedige Neelsie
completely stumped. I tried from various angles to justify the comparison. Had Mr.
Botha perhaps seen Langenhoven as a word painter of inscrutable Afrikaners wearing
a Mona Lisa smile? Maybe Loeloeraai, his science fiction tale, brought Da Vinci to
mind. Hot on the scent I came to a conclusion which satisfies me, even if it doesn't
win universal approval. Mr. Botha used Leonardo because he designed submarines
long before anyone else thought about them. Any man who can call a submarine the
Johanna van der Merwe has a soft spot for those wolves of the sea, and because
Langenhoven saw Afrikaans as a viable language long before anyone else, he becomes
a Leonardo da Vinci. Well, it seemed feasible while I thought about it ... (When
writing about P.W. Botha one becomes defensive automatically.)’
In enkele gevalle was die skrywers se aanvalle egter nie net op die retoriek van
die volksleiers gerig nie, maar op Saartjie se eindelose gekarring en op Langenhoven
self. Van tyd tot tyd het Saartjie anonieme briewe ontvang waarin sy versoek is dat
daar in die eeufeesjaar ‘'n bietjie meer van Langenhoven en minder van Goldblatt’
gehoor moet word.4 In Rapport van 14 Oktober sê Fanie Olivier dat Langenhoven
'n ‘oorskatte figuur’ is, dat sy werk aan 'n sekere ‘woordversiering’, 'n opvallende
liefde vir kontraswerking en 'n oordaad van gemoedelike verkleinwoordjies ly en
dat daar 'n groot stuk sentimentaliteit, didaktiek en moralisering aanwesig is ‘wat so
dikwels die vonkel in 'n stuk werk verbleek’. Daarby vind hy dat die selfspot dikwels
uitloop in ‘bedekte selfverheerliking’. In 'n verklaring in The Argus sê André P. Brink
op 4 Augustus Langenhoven is ‘a disturbing example of what can happen to a writer
if he has to write in order to serve a group. Langenhoven had an enormous talent that
could never find complete
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fulfillment because of the stage of development in which Afrikaans literature was
then.’ En op die vooraand van die Oudtshoornse eeufeesvierings sê Adam Small dat
Langenhoven 'n ‘enigsins oppervlakkige skrywer’ en 'n ‘rassis’ was. Vir dié
beskuldiging verwys hy na ‘Die Stem van Suid-Afrika’, meer spesifiek die woorde
Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry.

Volgens Small kan jy vry wees met of in die hele wêreld, nie teen nie - iets wat vir
hom op ‘die onversetlike houding van Afrikaner-nasionalisme’ dui. In 'n hoofartikel
van 13 Augustus haal Hoofstad Small se uitspraak aan en wys die koerant daarop
dat ‘teen’ in hierdie konteks ‘ten opsigte van, ten aansien van, jeens en teenoor’
beteken, nie die Engelse ‘against’ waaraan Small dink nie. Dat dit dus ‘'n bose en
skokkende reël in 'n volkslied’ is, berus vir Hoofstad op 'n foutiewe interpretasie aan
die kant van Small.
Van sulke kritiek sou Saartjie seker wel kennis geneem het, maar in die groot
stroom huldigings van die deurlugtige hoofspelers in die politieke arena was dit
waarskynlik slegs enkele irriterende rimpelinge op 'n andersins spieëlgladde
wateroppervlak. Buitendien was die feesvieringe op Oudtshoorn, die hoogtepunt van
die jaar, reeds in volle swang en het dié verrigtinge al haar aandag in beslag geneem.

II
Die verrigtinge tydens die Langenhovenjaar sou op Vrydag en Saterdag, 10 en 11
Augustus 1973, 'n klimaks bereik met die eerste minister en mev. B.J. Vorster se
besoek aan Oudtshoorn. Hierdie besoek en die plegtighede wat daaraan gekoppel
sou wees, sou egter voorafgegaan word deur talle ander vierings en gevolg word
deur kerkdienste op 12 Augustus en 'n plegtigheid op Hoeko, die plaas waar
Langenhoven grootgeword het. Gelyktydig daarmee was daar huldigings dwarsdeur
die land: in Bloemfontein waar prof. Gerhard J. Beukes gepraat het, in Pretoria waar
oudpresident C.R. Swart aan die woord was, in Port Elizabeth waar prof. Humphrey
du Randt oor ‘Die Stem van Suid-Afrika’ gepraat het, op Riversdal waar daar
feesvieringe by die Hoër-
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skool C.J. Langenhoven was, in Randburg waar prof. Wimpie de Klerk die feesrede
gevoer het en op Kemptonpark waar 'n verskeidenheidskonsert op Langenhoven-werke
gebaseer is. In die feesjaar besluit die Parlement buitendien om 'n spesiale pensioen
aan Sarah Goldblatt toe te ken vir die waardevolle dienste wat sy oor 'n lang tydperk
as administratrise van die Langenhoven-nalatenskap gelewer het.
Een van die plegtighede wat die Oudtshoornse fees sou voorafgaan, was die opening
op 3 Augustus van die teerpad deur Meiringspoort naby De Rust en die proklamering
tot nasionale gedenkwaardigheid van die Herrie-klip in die poort, waarop
Langenhoven eiehandig die naam van sy fiktiewe olifant uitgekap het. Vir dié
geleentheid het Saartjie dr. M. du T. Potgieter, rektor van die Oudtshoornse
Onderwyserskollege en voorsitter van die Oudtshoornse reëlingskomitee van die
C.J. Langenhoven-eeufees, aangesê om te sorg vir 'n trem en 'n olifant wat
Langenhoven se reis deur Oudtshoorn se strate, deur Stolsvlakte, Hazenjachtrivier
en De Rust tot by Meiringspoort kon volg - die presiese roete soos Langenhoven dit
in Sonde met die bure uitbeeld. Vir hierdie tog het die Onderwyserskollege die
verantwoordelikheid aanvaar, want gelukkig het hulle reeds oor 'n lewensgroot olifant
beskik wat by 'n vroeëre feesviering van die munisipaliteit gebruik is. Die olifant is
opnuut deur die kunsstudente van die kollege opgebou en onderhandelinge is met
City Tramways van Port Elizabeth gevoer om 'n bus vir die feesgeleentheid beskikbaar
te stel.
Ongeveer twee weke voor die viering het City Tramways egter laat weet dat hulle
nie 'n bus vir so 'n lang periode aan diens kon onttrek nie. Dr. Potgieter, sy kollegas
en sy studente moes dus self hul eie trem op 'n vragmotor bou. Om die olifant voor
die trem ‘in te span’, moes hulle hom op balke vassweis. Die kunsdosent is betrek
om tekeninge van 'n outydse trem te maak, die houtwerkdosent om saam met sy
studente die trem te vervaardig, die dosente in Afrikaans vir die praatwerk met
aanhalings uit Langenhoven se werke en die naaldwerkdosent vir die gordyntjies alles so na as moontlik aan Langenhoven se eie beskrywings in Sonde met die bure,
kompleet met makoue in hokke onder die trem vasgemaak. Vooraan die trem is die
naam ‘Meiringspoort’ as die bestemming aangebring, met aan die agterkant 'n
verhogie waarop Saartjie in die rol van Vroutjie en dr. en mev. Potgieter in die rol
van Langenhoven en Engela sou sit. Vir die rit is Langenhovenliedjies soos ‘Herrie
moenie slinger nie’, ‘Pollie ons gaan Pêrel toe’
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en die getrompetter van 'n olifant opgeneem, met drie studente wat die klankapparaat
sou hanteer.
Omdat die olifant met die disselboom in die drif oor die Grobbelaarsrivier sou
vassteek, kon St. Johnstraat - die roete volgens Sonde met die bure - nie gevolg word
nie. Daarom het die stoet deur Van der Rietstraat onder begeleiding van die
verkeerspolisie beweeg, met 'n student wat as polisieman met 'n ou Tommie-pet op
soos in die roman Langenhoven voorkeer totdat die burgemeester en die raadslede
die gesin die reg tot deurgang verleen. Die skole en winkels was vir die geleentheid
gesluit. Orals langs die strate was daar 'n samedromming van mense. Saartjie, wat
daardie oggend die eerste keer die trem gesien en telkens ‘Wunderbar’ uitgeroep het,
was baie opgewonde. Sy het agterop die verhogie gesit en wieg en gesê: ‘Om te dink
dis die eerste keer dat die trem werklik loop!’ Agter die trem was 'n stuk of 150
motors wat ook die tog meegemaak het. By Naas Meyer op Hazenjacht het hulle tee
gedrink. Daar het Saartjie bewoë geraak, sodat hulle 'n bietjie langer moes vertoef
as wat beplan was. Op De Rust het 'n perdekommando hulle ingewag. Van daar is
hulle Meiringspoort binne, met die volume van die klankapparaat vol oopgedraai
om die liedjies en die getrompetter van die olifant in die klowe te laat weerklink. In
Meiringspoort is die nuwe verbeterde pad deur mnr. F.A. Loots, LUK, geopen, terwyl
prof. Frans Smuts namens die Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede die Herrie-klip
tot monument verklaar het.
In die tyd vóór die koms van die eerste minister op Vrydag, 10 Augustus, was
Oudtshoorn 'n miernes van bedrywighede. Die Onderwyserskollege het agtien
opvoerings van die poppespel Brolloks en Bittergal, feitlik elke dag met vol sale,
aangebied, die rolprent Langenhoven en sy wêreld is vertoon, 'n ballet met die titel
Herrie-hulle is uitgevoer en KRUIK het 'n Langenhoven-program 'n Ruiker vir
Neelsie onder leiding van Robert Mohr versorg. Op 10 Augustus het mnr. J.W. Rall,
die adjunkminister van vervoer, 'n nuwe aanloopbaan op die Oudtshoornse lughawe
geopen en in sy rede na futuristiese voorwerpe en Loeloeraai verwys. Op die
sportterrein was daar 6000 skoliere uit die Suid-Kaap wat deur mnr. Fanie Theron,
die direkteur van onderwys, toegespreek is.
Dit alles was egter net 'n voorspel tot die hoogtepunt van die naweek. Om tienuur
op Vrydag, 10 Augustus, het mnr. en mev. Vorster voor die Queen's Hotel aangekom
en het mnr. Vorster 'n erewag van
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die 1 SA Infanteriebataljon geïnspekteer. Terwyl die eerste minister en sy geselskap
by die Kangogrotte op besoek was, het mev. Vorster die ACVV in die banketsaal
van die burgersentrum toegespreek. Vroegaand het die burgemeester van Oudtshoorn
'n informele aandete aangebied, en later die aand het die premierspaar 'n uitvoering
van die Brolloks en Bittergal-poppespel en die rolprentvertoning oor Langenhoven
in die burgerlike teater bygewoon.
Die Saterdagoggend het 'n vlaghysing en kranslegging by Arbeidsgenot plaasgevind
en sierwaens met Langenhoven-temas het deur die strate beweeg. By die sportterrein
was daar opnuut 'n vlaghysing, die speel van ‘Die Stem’, 'n verbyvlug van ses Impalas
van die Suid-Afrikaanse Lugmag, gesamentlike sang van ‘Die Vlaglied’ en die
feesrede deur die eerste minister, wat deur ongeveer 15000 mense bygewoon is. By
dié geleentheid het mnr. Vorster gesê dat ons Langenhoven nie vereer ter wille van
die persoon nie, ‘maar ter wille van die saak waarvoor hy gestaan het, waarvoor hy
hom beywer het en waarvoor hy geveg het met al die krag wat hy tot sy beskikking
gehad het’. Hy het verwys na Langenhoven se bydrae op die gebied van die
letterkunde en die politiek en die wyse waarop hy Afrikaans sy regmatige plek in
die onderwys en staat laat toekom het. Daar was wel baie medestryders, maar net
Langenhoven het na vore gekom om die amptelike erkenning vir Afrikaans te verkry.
Daarby was hy ook vaderlander by uitnemendheid.
Na die feesrede is die C.J. Langenhoven-gedenkbiblioteek deur die eerste minister
geopen, voorafgegaan deur 'n onthulling van June te Water se beeld van Vader Tyd
deur mnr. A.H. Vosloo, die administrateur van Kaapland. Daarna kon gekeurde gaste
die biblioteek besigtig. Na 'n ligte middagete was daar 'n sportfees. Die eerste minister
het self aan 'n gholfwedstryd deelgeneem, terwyl die Griekwas teen die Suidwestelike
Distrikte op die rugbyveld gespeel het. Die aand is Herriehulle weer deur die
KRUIK-balletgeselskap uitgevoer, terwyl 'n konsert in die Van Zyl-saal van die
Kangogrotte deur die Suid-Afrikaanse Leërorkes met koorsang van die Laerskool
Parow-Wes aangebied is. Op Sondag, 12 Augustus, is spesiale kerkdienste gehou,
met drr. J.S. Gericke en Koot Vorster as predikers in die Ned. Geref. Kerk op
Oudtshoorn, terwyl die Kaaplandse administrateur weer as spreker opgetree het by
'n kort plegtigheid op Hoeko in die distrik Ladismith.
Met al die doenighede van die jaar en die hoogtepunt wat met die
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Oudtshoornse fees bereik is, het Saartjie gesorg dat die aandag op haar gevestig bly.
Sy het dan ook groot lof vir haar ywer ontvang. ‘Oral waar dit om Langenhoven
gaan’, so skryf Die Oosterlig op 14 Augustus 1973 in 'n hoofartikel, ‘is Sarah
Goldblatt as onafskeidbare skaduwee aanwesig. Met haar nougesette byna jaloerse
bemoeienis met alles in verband met die skrywer se werk, het sy oor die jare
ongekwalifiseerde bewondering van almal afgedwing. En steeds is sy onvermoeid
besig om wag te staan oor die herinneringe van 'n onvergeetlike man. Soos hy die
Afrikaner na aan die hart lê, is dit ook met haar die geval. Langenhoven-jaar is 'n
gulde geleentheid om met liefde en deernis ook aan hierdie heel besondere
“dienswillige dienaar” te dink.’
Soos met die kritiek van sommige skrywers was die kommentaar op die hooffees
en die eindelose stroom huldigings egter nie altyd onverdeeld gunstig nie. In 'n
belangrike hoofartikel op Saterdag, 11 Augustus, sê Die Burger dat die plesier ons
ontsê is om Langenhoven self oor sy huldigingsfees aan te hoor en kom die koerant
na aan 'n besonder juiste karakterisering van wat Langenhoven se werklike waarde
was en wat sy reaksie op al die gedoentes sou gewees het. ‘Dit is net nie te glo’, so
skryf Die Burger, ‘dat hierdie stroom-op ketter met 'n genadige oog sou gekyk het
na die liefdevolle plasing van homself in die galery van heiliges nie. Teen soveel
ernstige lof en vrome bewieroking sou hy nie anders kon as stroom-op ketters te
reageer nie; nie woedend nie - dit was nie sy aard en sy genie nie - maar in reinigende
spot.’ Die koerant gaan voort: ‘In die mate waarin Langenhoven 'n skynende lig van
die Afrikaner-establishment gemaak word, word die man ontmens en sy deug
versuiker. In sy wese was hy baanbreker, en baanbrekers is beeldebestormers, in
lewe minder gelief as in hul dood. In sy aard was hy eenling, in volslae verset teen
mode-denke.’ Om nou te beweer dat hy volkskrywer was, beklemtoon alleen maar,
volgens die koerant, ‘dat hulle wat namens “die volk” gepraat het, in belangrike
opsigte buite voeling met die volk was, en dat Langenhoven teen daardie opset 'n
rebellie gelei het wat hom naderhand eers volksheld gemaak het’. Hierdie uitspraak
dring nie alleen feilloos deur tot die werklike kern van Langenhoven se wese en
bydrae nie, maar is onregstreeks ook 'n verdoemende veroordeling van Saartjie se
hele industrie en ‘show business’. Deurdat Langenhoven teen die gevestigde orde
en die ‘tradisioneel...deftige heer’ met ‘vroom gebaar’ gekant was, het hy 'n
alleenloper gebly en die skynwêreld aangetas of blootgelê. Die prys wat
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hy daarvoor betaal het, so sê Die Burger, het hy, ironies genoeg, in een van sy swakste
verse en een van sy swakste essays, dié oor die harlekyn, verwoord. Hierdie aspek
van Langenhoven, sy hekelende kritiek op die ‘hoë here’ en die afwysing van hulle
skynwaardes, is volgens die koerant ‘onderbeklemtoon in die lange feestelikhede’.
Die uitgerekte fees het gevolglik 'n ‘wanbalans’ van ‘waardes’ gelaat.
Hierdie hoofartikel, veral op die vooraand van Langenhoven se verjaarsdagviering,
was 'n belangrike bydrae tot 'n te lank uitgerekte fees waarin die aksent op die holle
gebaar, die retoriek en die uiterlike vertoon geval het, met ignorering van die
intrinsieke en blywende waarde wat Langenhoven en sy werk wél verteenwoordig
het.

III
Dat Saartjie in 'n hoë mate die primêre aanstigter van al die doenighede was, blyk
duidelik uit die duisende briewe en die eindelose reeks telefoonoproepe - van John
Vorster af ondertoe - wat sy tydens die eeufeesjaar geskryf en gemaak het. Die wyse
waarop sy dit met haar kenmerkende drif wou deurvoer, blyk verder uit die lae profiel
wat sy aan Engela, Guillaume en Laetitia Brümmer tydens die feestelikheid toegesê
het.
Vir die vierings op Oudtshoorn wou Saartjie egter wel hê dat Guillaume en Laetitia
vir die hele week moes oorkom en hulle kinders moes saambring. Guillaume het
egter voet by stuk gehou. Hy en Laetitia sou net die naweek se verrigtinge bywoon
en hulle wou nie die kinders aan al die publisiteit blootstel nie. Die kinders sou dus
tuisbly en onderweg Oudtshoorn toe sou hulle Engela op Ladismith oplaai.
Saartjie was woedend oor die besluit, maar uit die aard van die saak magteloos
teen so 'n beslistheid. Teen hierdie tyd het al die dinge van die jaar Guillaume reeds
behoorlik teen die bors gestuit. Die hele 1973 deur was iets verskrikliks om te belewe,
want Saartjie wou die hele fees - insluitende die Brümmers - ten volle dirigeer. Sy
het dit gereël dat die Brümmers tuisgaan in die Holiday Inn op Oudtshoorn, nie in
die Queen's Hotel saam met hoogwaardigheidsbekleërs soos Phil Weber, H.B. Thom,
Jan Scannell, die Vorsters en Saartjie self nie. Uit wraak vir hulle afgeskeepte
bywoning van die verrigtinge moes die Brümmers vind dat daar geen kaartjies vir
die volgende aand se Herrie-ballet
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vir hulle beskikbaar was nie en dat Saartjie, behalwe 'n ete waar die Vorsters ook
teenwoordig sou wees, hulle by feitlik alles weggelaat of in 'n hoekie geakkommodeer
het. Vir Guillaume Brümmer het Saartjie se moedswillige ‘nalatigheid’ uitstekend
gepas. In plaas van die Herrie-ballet het hy en Laetitia die aand lekker in die strate
rondgedwaal en interessante gesprekke gevoer met van die bruin mense wat heeltemal
van die feesvierings uitgesluit was. Dit was egter wel 'n bietjie embarrasserend toe
hulle later navrae oor die vorige aand se ballet en die gehalte daarvan moes
beantwoord, en dit geblyk het hulle was glad nie daar nie.
Alhoewel Saartjie die Brümmers dus sover moontlik verontagsaam het, was sy
tog daarop gesteld dat Engela korrek aantrek vir die geleenthede wat sy moes bywoon.
Sy het by herhaling na die Holiday Inn gebel en Laetitia op haar gebruiklike outoritêre
wyse feitlik instruksies gegee. ‘Vat daai lipstiffie uit Engela se hande’, het sy gesê,
‘sorg dat haar lippe behoorlik rooi is en sê vir haar sy moet nie so 'n begrafnisgesig
opsit nie.’ Tydens Vorster se hoofrede het hulle in die bakkende son gesit, terwyl
Saartjie op die verhoog langs mev. Vorster in die skaduwee haar plek ingeneem het.
Wanneer iemand haar gevra het waar Engela dan is, het Saartjie geantwoord dat
Engela nie van publisiteit hou nie en nie in die voorste gestoeltes wil wees nie. Tydens
die ete na afloop van Vorster se rede was Engela en die Brümmers ook by, maar
eenkant in 'n verskuilde hoekie. Dit is natuurlik alles presies só deur Saartjie
georkestreer, want dit was in haar aard om alles te reël soos sy dit verkies het. By
die ete het een van die sprekers by die hooftafel tydens sy toesprakie van sy teks
afgewyk en 'n paar woorde van hulde tot Engela gerig. Toe die mense agterkom dat
Engela werklik aanwesig was, het hulle spontaan opgestaan en haar toegejuig - die
enigste erkenning wat sy tydens die fees ontvang het. Engela het skamerig haar kop
geknik en die applous erken. Tydens die onthaal vir die hoogwaardigheidsbekleërs
na die oopstelling van die C.J. Langenhoven-gedenkbiblioteek het van die ongenooide
gaste ook probeer om in die gebou in te stroom. Saartjie het soos 'n wag buite gestaan,
haar arms geskud, geskreeu en gesê: ‘Hierdie is nie vir die algemene publiek nie!’ 'n aanduiding van hoe ver die waansin by haar reeds gevorder was.
Ook die verrigtinge van Sondag, 12 Augustus, is vir die Brümmers gekenmerk
deur Saartjie se dominerende en outoritêre ingesteldheid. Ná die kerkdiens, waartydens
Koot Vorster - broer van die eerste
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minister en moderator van die Kaaplandse Ned. Geref. Sinode - na die Sestigers as
'n klomp ‘vuilspuite’ verwys het, was daar 'n kranslegging by Langenhoven se graf.
Agter die stoet lang swart motors van die belangrike hoogwaardigheidsbekleërs het
Engela, Guillaume en Laetitia in 'n verbleikte, ligblou, ingeduikte Volksie gevolg,
ál voertuig wat Guillaume in dié vroeë stadium van sy lewe kon bekostig - vir hom
'n geestige metafoor vir die aweregse Langenhoven se eie ‘bywoning’ van die fees!
Terwyl Saartjie en Engela langs mekaar stap in die begraafplaas, het Saartjie gevit:
‘Engela, lyk beter’, 'n opmerking wat Laetitia verplig het om te sê: ‘Tant Saartjie,
bly stil.’ Miskien het Saartjie in daardie oomblik besef dat sy darem nou die perke
oorskry, want sy het inderdaad stilgebly. Tydens die plegtigheid op Hoeko dieselfde
middag was die hoë mense soos die administrateur, die burgemeester en raadslede
van Ladismith en Saartjie self weer onder 'n tentdak om skaduwee in die bloedige
son te gee. Die Brümmers moes in die son sonder enige beskutting sit, weer 'n
illustrasie van hoe Saartjie hulle sistematies eenkant gehou het.
Die regstreekse aanleiding tot hierdie stelselmatige negering was Guillaume se
weiering om die hele fees mee te maak. 'n Ander rede was waarskynlik die gulle
ontvangs wat Engela aan die begin van die eeufeesjaar in Bellville geniet het, met
'n groep reisende Potchefstroomse studente soos bye om haar. Dit was waarskynlik
vir Saartjie 'n aanduiding dat sy uit die sentrum van die fees gestoot kon word. Sy
moes dus tot elke prys sorg dat die aandag nie te veel op Engela toegespits word nie.
In elk geval was die feesjaar in sy geheel Saartjie se ‘supersirkus’ en die botviering
van alles wat in die ‘Sub’ se brein met die aankomende waansin kon ontstaan. Vir
die Brümmers was dit 'n pynlike jaar en by tye 'n groot verleentheid.

IV
Ná die fees op Oudtshoorn was daar nog natrillings op ander plekke. Op 13 Augustus
is Langenhoven se sonnewyser, volgens sy eie voorskrifte ontwerp, op Stellenbosch
onthul naby die beeld van die weldoener Jan Marais en by die ingang van wat die
volgende jaar as die Langenhoven-gedenksentrum ingewy sou word. Dieselfde aand
was daar 'n aanbieding van die Stellenbosse Departement van Drama en 'n
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gedenklesing deur prof. W.J. du P. Erlank, afgetrede hoogleraar in Nederlandse
letterkunde aan die Universiteit van Stellenbosch. By dié geleentheid het Erlank
gewys op die twee pole in Langenhoven se samestelling: aan die een kant die
rebelsheid wat hom altyd aan jou speurtog laat ontglip, aan die ander kant sy liefde
vir die eenvoud van die Afrikaanse mens wat van hom 'n prinsipieel gerigte konformis
gemaak het en die stabiliserende faktor in sy wese was. In September 1973 bring
ook die Raad van die Universiteit van Kaapstad hulde aan Langenhoven as skrywer,
openbare figuur en die deurslaggewende rol wat hy gespeel het om vir die Afrikaanse
taal finaal erkenning te verwerf. In die Jagger-biblioteek van dié universiteit was
daar 'n uitstalling van Langenhoven se werke. In Bainsvlei by Bloemfontein is 'n
woonbuurt opsy gesit wat later tot Langenhovenpark met die name van Afrikaanse
skrywers van alle geslagte as straatname ontwikkel sou word, 'n komiese nadraai
van Saartjie se onsuksesvolle poging om Ladismith herdoop te kry. Op Ladismith is
die nuwe biblioteek darem na Langenhoven vernoem. En by die Universiteit van
Pretoria en die Vrystaatse Universiteit is die dramadepartemente ingespan om
uittreksels uit Langenhoven se werke by wyse van dramatiserings en deur spreekkore
aan te bied. Steeds het die stroom besoekers op Oudtshoorn by Arbeidsgenot
aangekom en het 'n rekordgetal van bykans 20 000 mense die huis in die loop van
1973 besigtig. Op Uitenhage is 'n plein na Langenhoven vernoem en op Welkom is
'n gedenkprogram in die skouburg aangebied.
Daarmee was die feesjaar egter vir alle praktiese doeleindes verby. Vir baie mense
was Saartjie se orkestrasie van die geheel, haar stelselmatige beplanning oor jare
heen, haar ywer en die drif waarmee sy dit alles op vier en tagtigjarige leeftyd
deurgevoer het, sowel iets verbysterends as iets onbegrypliks.
Met die gedenkseëls, die mansjetknope, die heruitgawe van die Versamelde werke,
die voorgeskrewe boeke en die talle dawerende loftuitinge het 'n mens egter die
gevoel gehad dat Saartjie nou bereik het wat sy graag wou. By haar huis, Loeloeraai,
was al die knipsels wat sy kon deurblaai, die beeld van Langenhoven, altyd met
blomme daarby, en die meer as duisend olifantbeeldjies waarna sy steeds kon kyk die boustof vir 'n boeiende ‘Gothic tale’ as daar ooit een was! Met Langenhoven as
haar metafoor het sy iets bereik wat in Suid-Afrika of elders nie sy gelyke gehad het
nie. So 'n toewyding en hartstog was
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eenvoudig eenmalig, onvergelykbaar met enigiets elders in die literêre wêreld.
Maar die oordrewe feestelikheid het tog 'n wrang smaak in baie mense se monde
gelaat en hulle was moeg van die dreunende ge-Langenhoven wat hulle die hele jaar
moes aanhoor. Baie mense het die skuld op Saartjie gepak en gesê dat sy Langenhoven
in die proses versmoor het. ‘She was too anxious to preserve him’, soos regter Helm
van Zijl dit by geleentheid gestel het.5
Van hierdie kritiek het Saartjie haar min aangetrek, al het sy tog die gevoel begin
kry dat dit in en om haar begin leeg word. Daar was egter nog baie bedankingsbriewe
en ander korrespondensie wat sy moes afhandel en sy moes aandag gee aan die
tweede oplaag van die eeufeesuitgawe van die Versamelde werke wat aan die verskyn
was.
Terwyl sy hiermee besig was, het haar oë egter begin ingee. Haar hele wêreld het
om haar heen begin ineenstort. Sy kon Langenhoven se boeke nie meer sien nie. Sy
was per slot van rekening 'n baie ou en afgetakelde vrou, byna vyf en tagtig jaar oud.

Eindnoten:
1
2
3
4
5

In hierdie opsig kan slegs Emily Hobhouse met haar vergelyk word.
Mededeling van G.C.L. Brümmer in 'n persoonlike onderhoud op 24.11.1990.
Ibid.
G.202.Pe.D.4.(1,2).
Persoonlike onderhoud, 9.3.1991.
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Hoofstuk IV
Die verswyging en die problematiek
I
AS 'N MENS DIE TALLE KOERANTBERIGTE EN TYDSKRIFARTIKELS OOR

Langenhoven
sedert sy dood in 1932 nagaan, kom jy af op 'n eindelose reeks verslae oor huldigings,
kransleggings, vlaghysseremonies en onthullings van standbeelde, meestal
gepaardgaande met toesprake deur politici en ander hoog waardigheidsbekleërs wat
selde 'n ontwikkelde sintuig vir die literatuur en 'n respek vir die juiste woord gehad
het. Sarah Goldblatt self het baie praatjies oor Langenhoven gehou en
geleentheidsartikels oor hom gepubliseer, hoofsaaklik in 'n swak styl met stomp
sinne, abrupte oorgange en die verbreking van die logiese opbou deur irrelevante
uitweidings en dikwels met 'n foutiewe woordgebruik en spelling. Opvallend is egter
die feit dat daar oor Langenhoven al die jare weinig meer as slegs enkele sobere
biografiese details beskikbaar was. In 'n hoofartikel op 11 Augustus 1973 betreur
The Argus dit dan ook dat in ‘the pageantry and eulogizing which so often accompany
a centenary’, die jubilaris self dikwels vergeet en in die golf van verering dinge aan
hom toegeskryf word wat buite alle verhouding tot sy statuur is. ‘It is unfortunate’,
gaan die koerant voort, ‘that recollections are not available in formal fashion as a
biography of Langenhoven as a man - or, more specifically, as a human being.’
Waaraan is hierdie gebrek aan biografiese besonderhede toe te skryf? Sarah
Goldblatt het talle kere in antwoord op navrae haar op Langenhoven se uitdruklike
testamentêre bepaling beroep dat ‘geen hulp of inligting hoegenaamd...aan biograwe
verskaf (sal) word nie’, al het sy tog self van tyd tot tyd - maar dan duidelik selektief
- sekere besonderhede verstrek. Per slot van rekening het sy haarself as die enigste
werklike en getroue outoriteit oor Langenhoven beskou. Sy, en sy alleen, sou besluit
wat die buitewêreld mag weet of nie mag weet nie. Saartjie het dan ook nie die
verspreiding van anekdotes oor Langenhoven aangemoedig nie. Behoudens dít wat
sy bereid was om openbaar te maak, was daar Langenhoven se geskrifte waarin
mense hulle kon verdiep. Verder moes Langenhoven, wat haar betref, as die
Afrikaanse
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volkskrywer by uitnemendheid bekend bly en moes sy eie begeerte na privaatheid
geëerbiedig word. Vandaar dat haar lewenslange obsessie met Langenhoven veral
in toesprake en seremonies met politici uiting gevind het.
Naas die testamentêre voorskrif kon Saartjie vir haar standpunt ook steun op
Langenhoven self, wat by herhaling geweier het om biografiese inligting oor homself
te verstrek. In sy luimige ‘Beknopte eie lewenskets’ in Aan stille waters I sê
Langenhoven dat daar reeds herhaaldelik aangekondig is dat sy uitvoerige eie
lewensbeskrywing, ‘waarin ek niks omtrent my deugde en die gebreke van my
tydgenote sal verkort of verswyg nie,’1 na sy dood sal verskyn. In die verlede is hy
al deur ‘bloemlesingversamelaars (oorval met aansoeke) om besonderhede omtrent
my persoonlike geskiedenis’.2 Hy vind dit onbegryplik ‘waarom dit die lesers van
daardie versamelings sou interesseer om te verneem waar ek oral rondgeswerwe het
en watter brande en bankrotskappe ek geniet het’.3 Op sy kenmerkende wyse om
betoog en illustrasie af te wissel, vra hy dan: ‘Wat traak jou die persoonlike sake van
die telegraafbode, solank as hy jou maar behoorlik die telegram aflewer? 'n Skrywer
is maar 'n boodskapper; wat hy self met bewuste opset sê, beteken niks. Net omdat
'n man 'n skrywer is, moet hy nou op 'n verhoogde-statuspaal ten toon gestel word
en bôgom, bôgom skree en sy nakende liggaam wys omdat hy sy siel ontbloot het.’4
Lank voordat N.P. van Wyk Louw in die vyftigerjare 'n teoretiese afkeer van
speurtogte na Die ‘mens’ agter die boek geformuleer het, was daar dus al by
Langenhoven so 'n renons aanwesig, al het hy nie die moeite gedoen om dit
wetenskaplik te beredeneer nie. In dieselfde inleidende stuk tot Aan stille waters I
wei hy wel aan die einde in vae, algemene terme uit oor die geluk en leed wat hom
te beurt geval het en sê hy dat hy nooit, ‘hoe verkeerd ek ook deur onbewuste dwaling
mag gewees het, opsetlik gesê het wat nie volgens my oortuiging die waarheid was
nie’.5 Verder kan hy nie insien hoe iemand geregtig kan wees op besonderhede
omtrent sy lewensloop nie. ‘My werke is dáár’, sê hy; ‘nader as dit aan die wesentlike
Langenhoven sal geen biografie ooit kom nie.’6 As daar ooit 'n grafskrif vir hom
opgerig word, sal hy verkies dat die laaste strofe van sy vertaling van Gray se ‘Elegy’
daarop aangebring sal word, iets wat dan ook inderdaad gebeur het:
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Soek nie om sy verdienstes na te gaan,
Sy swakhede te delf uit hierdie grot (Albei rus daar waar vrees met hoop bestaan)
Die boesem van sy Vader en sy God.7

Hierdie uitgesproke afkeer van ander mense se ronddelwery in die ‘grot’ was
waarskynlik die rede waarom Langenhoven die biograwe voorgespring en self kort
voor sy dood 'n outobiografiese werk geskryf het, 'n boek waarin hy natuurlik na
willekeur dinge kon weglaat wat hy na sy dood nie bestendig wou hê nie. In 'n
literatuur soos dié van Afrikaans, waarin die biografie as genre geen sterk tradisie
soos byvoorbeeld in Engels verteenwoordig nie, werk die aanwesigheid van 'n
outobiografie buitendien ontmoedigend in op die enkele biograwe wat wel bereid
sou wees om so 'n taak te onderneem. Dokumente waaruit 'n biograaf 'n lewe kon
rekonstrueer, dit het Langenhoven as regsgeleerde goed geweet, sou trouens eers
vyftig jaar na die afsterwe vir navorsers beskikbaar wees.
Buitendien bevat die outobiografie, wat net enkele maande voor Langenhoven se
dood in 1932 onder die titel U dienswillige dienaar gepubliseer is, weer uitsprake
wat teen biografiese geskiedskrywing gemik is. Tien of twaalf jaar tevore, so skryf
Langenhoven, het hy wel begin met 'n outobiografie, maar dit weer gelos omdat hy
hom onder geen verpligting gevoel het om aan enigiemand 'n ‘biegbelydenis’8 na te
laat nie. Verder kon geen ‘nietige deeltjie, selfs van my onbesproke paaie (van my
lewe), van publieke belang...wees nie’.9 Dat hy dit tog so kort voor sy dood opnuut
aangepak het, is nie toe te skryf aan die belangrikheid van sy beroepslewe, sy huislike
lewe of sy persoonlike lewe nie, maar aan die ‘drie hoedanighede waarin ek ten goede
of ten kwade, voor die publiek en as publieke dienaar opgetree het’,10 naamlik sy
aktiwiteit ‘as politikus, as vegter vir Afrikaans, en as skrywer’.11
‘Herhaaldelik’, so gaan hy voort, ‘het ek die standpunt ingeneem dat my lesers
nie, net omdat ek as skrywer in hulle diens was, aanspraak het op die besonderhede
van my persoonlike lewe nie.’12 Hierop laat Langenhoven dan die insiggewende
uitspraak volg: ‘Maar ek moet erken dat ekself maar altyd nuuskierig is om iets te
weet van die loopbaan van diegene in wie se werk ek belangstel - al bring die
kennismaking dan ook gewoonlik teleurstelling, want 'n man se woorde is beter as
hy en familiarity breeds contempt.’13 Hy erken dus die bestaan van
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'n sekere menslike nuuskierigheid in verband met die skrywer agter die boek, selfs
al lewer die verworwe kennis dan meestal nie 'n bydrae tot 'n groter respek vir die
skepper nie. Veral in die geval van 'n skrywer soos Langenhoven, wie se werk so
besonder bodemvas was en uit 'n duidelike geografies omskrewe gebied van
Suid-Afrika voortkom, moes die vraag na die mens agter die boek by baie mense
ontstaan het, veral ook omdat daar in baie van sy werke met die invoering van Vroutjie
en Engela as karakters vir die ingeligte leser 'n sekere bekendheid was wat in sy
ervaring van die werk meegespeel het. Vir die literator kan biografiese besonderhede
trouens 'n hulp wees in die ervaring van die kunswerk, die interpretasie daarvan
konkretiseer en ons belewing daarvan verruim. Daarby kan biografiese besonderhede
'n hulpmiddel wees in die literatuurgeskiedenis: die resepsie van 'n skrywer, sy
verhouding tot ander skrywers, die tradisie waarby hy aansluit, watter invloede en
bronne op hom ingewerk het, en dies meer.
Tydens haar lewe sou Saartjie egter nooit enige hulp aan 'n biograaf verskaf nie.
As administratrise sou sy, behalwe waar dit haar gepas het, die letter van die testament
stiptelik uitvoer en haar regte jaloers bewaak. Daarby is die Langenhoven-dokumente
eers in 1983 aan die Dokumentesentrum van die Stellenbosse Universiteitsbiblioteek
oorhandig en het dit 'n geruime tyd geduur om dié omvangryke versameling, wat
veertien meter rakruimte beslaan, te orden en te katalogiseer. Selfs na voltooiing van
die driedelige katalogus (waarby die eendelige katalogus van die Sarah
Goldblatt-versameling aansluit) was die dokumente nie toeganklik vir alle navorsers
nie, maar onderworpe aan die begunstiging van prof. G.C.L. Brümmer, kleinseun
van Langenhoven en die persoon wat na Sarah Goldblatt in beheer was van die
letterkundige nalatenskap van Langenhoven. Van die Langenhoven-dokumente was
trouens nog in private besit of elders geberg, soos die waardevolle briefwisseling
tussen Langenhoven en Sarah Goldblatt wat in die Kaapse Argief bewaar word.

II
Indien Saartjie nog planne gehad het om, al was dit dan onder 'n sekere rigiede toesig,
aan 'n biograaf dokumente vir 'n boek oor Langenhoven se lewe beskikbaar te stel,
is die moontlikheid daarvan finaal very-
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del deur die publikasie van M.P.O. Burgers se Die mens Langenhoven, 'n
M.A.-verhandeling wat tot 'n studie van 342 bladsye uitgegroei het en in 1939 deur
die Nasionale Pers gepubliseer is.
Die boek is 'n vroeë voorbeeld van 'n psigologiese analise ‘om die oorspronge en
die bronne van Langenhoven se werk na te spoor, om sekere probleme in verband
met sy werk en sy karakter te probeer verklaar, en om die dieper wese van sy geskrifte
en sy optrede te probeer deurgrond’.14 Dit spreek vanself dat so 'n grootse opset op
'n wetenskaplike basis moet berus en dat insae in dokumentêre materiaal en kennis
oor die private lewensloop van die skrywer daarvoor absoluut essensieel is. Burgers
het nie insae gehad in hierdie tipe stof nie en sy kennis van Langenhoven se
lewensloop berus in hoofsaak op wat hy, telkens met woorde soos ‘miskien’,
‘moontlik’ en ‘waarskynlik’ as noodgreep, uit die gepubliseerde werke kon aflei. 'n
Mens staan by voorbaat skepties teenoor 'n metode wat niks meer as blote menings
tot resultaat het nie en bloot op gissings en vermoedens berus.
Dié wankelrige wetenskaplike basis blyk veral uit sommige verregaande afleidings
wat Burgers maak. Hy meen dat die onsekerheid en godsdienstwyfel wat Langenhoven
as hoërskoolleerling op Riversdal deurgemaak het - 'n stadium waarin baie, veral
sensitiewe, mense iets dergeliks belewe - teruggevoer kan word na die feit dat sy
genetiese vader hom verlaat en aan die sorg van pleegouers oorgelaat het en dat
Langenhoven hierdie omstandighede waarskynlik as sewentienjarige seun die eerste
keer verneem het (p.155). Die uitspraak in sy geheel berus op 'n veronderstelling wat
hoogs debatteerbaar is, want Langenhoven se genetiese vader (vir wie hy Anderpa
sou noem) het na die geboorte van sy seun en die dood van sy eerste vrou lank by
sy ouer broer en Langenhoven se pleegvader (Pappie) op die plaas Hoeko bly woon
en op baie goeie voet met hom verkeer. Langenhoven het dus van vroeg af - in elk
geval lank voor sy hoërskooljare op Riversdal - met Anderpa kennis gemaak en die
treurige omstandighede verneem waarin sy moeder dood is. Op p. 167 is die afleiding
nog erger, aangesien dit op die aanname van onjuiste feite berus. Hier skryf Burgers
dat die woorde ‘by die kluitklap op die kis’ in ‘Die Stem van Suid-Afrika’ op die
begrafnis van Langenhoven se pleegvader dui. ‘Die Stem van Suid-Afrika’ is egter
op 30-31 Mei 1918 geskryf, terwyl die pleegvader eers op 2 Julie 1919 oorlede is!
Ook 'n afleiding wat Burgers op p.304 maak, berus op foutiewe feitelike besonderhede.
In 'n passasie uit
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Eerste skoffies op die pad van Suid-Afrika dink 'n gryse moeder aan 'n vader wat in
'n donderstorm die seun Pietjie gaan soek het en toe deur die weerlig getref is en
geval het. Pietjie - volgens Burgers Langenhoven se bynaam as kind - roep dan uit,
nie wetende dat sy vader dood is nie: ‘A, Pappie het tog geval; Pappie het lekker
geval!’15 Burgers merk hieroor op: ‘Ons sien agter hierdie skynbaar onskuldige uitroep
die werking van 'n onbewuste haatgevoel teen die vader in die kind se wese, wat
graag die vader uit die pad wil hê omdat hy inmeng in sy belange en 'n gedeelte van
die aandag en liefde van die moeder geniet.’ Afgesien van die feit dat Langenhoven
se bynaam as kind nie Pietjie was nie maar Petiet (of Petite soos hy dit later gespel
het), berus die afleiding op so 'n vergesogte aanname dat 'n mens dit eerder moet
verontagsaam.
Die basiese beswaar teen Burgers se boek is die wyse waarop hy die psigoanalitiese
metode toepas, veral as 'n mens dit lees teen die karige gegewens en sy vergesogte
veronderstellings. In sy bespreking van Die mens Langenhoven sê J.A.J. van
Rensburg, professor in sielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch, dan ook:
‘Van die sielkundige standpunt beskou, maak die werk die totale indruk dat hy
oppervlakkig en onwetenskaplik is. Die skrywer is nog te onryp en onkrities om hom
aan so 'n taak te waag; daarby is hy nie eens korrek met al sy feite omtrent
Langenhoven self nie...Sekerlik het hy nie geslaag in sy taak om tot die dieper wese
van Langenhoven deur te dring nie. Ek kan nie sien tot watter nut die boek kan dien
nie.’16 Ook Vroutjie het hierdie besware aangevoel. In 'n brief van 18 Junie 1939
skryf sy aan Saartjie hoe diep ongelukkig sy voel oor Burgers se boek en die
verregaande gevolgtrekkings waartoe hy uit onkunde kom.
Dit spreek vanself dat Saartjie, wat uit Langenhoven se werk en sy nagedagtenis
haar lewenskrag en missie ontvang het, ook ná sy dood sy werk en sy kultus wou
laat voortlewe. Daarom het sy alle versoeke om biografiese besonderhede afgewys
en op die werk van Langenhoven gekonsentreer, al was die verering van die mens,
soos sy hom aan die wêreld wou vertoon, telkens die hoofdis by die seremonies.
Burgers se boek was egter vir haar die finale bewys - indien so 'n bewys vir haar nog
hoegenaamd nodig was - dat studies van letterkundiges en pseudoletterkundiges oor
haar ‘heiligdom’ uit die bose is. Dit was buitendien 'n sprekende illustrasie van hoe
so 'n studie juis nié aangepak moes word nie. Sy het die ‘Chief’ se privaatheid bewaak
met 'n toewyding wat nie net literêr gerig was nie.
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III
Uit dit alles lei 'n mens af dat Saartjie sekere dinge vir die openbare konsumpsie wou
verberg, al was daar reeds tydens Langenhoven se lewe stories oor sy private lewe
in omloop. Dit was byvoorbeeld algemeen bekend dat hy straf kon drink, al was die
presiese aard en omvang daarvan aan die publiek heeltemal onbekend en het Saartjie
ook alle navrae daaroor eenvoudig geïgnoreer.
Dat dit egter by tye problematiese afmetings kon aanneem, ly geen twyfel nie. In
'n brief van 16 Februarie 1972 aan M.E.R. skryf Saartjie oor 'n boek oor Langenhoven
in sy vriende wat sy met verskillende mense as medewerkers in gedagte het, 'n boek
wat nooit gematerialiseer het nie. Sy beskou 'n bydrae van M.E.R. tot die beoogde
boek as essensieel, maar vra haar tog om liewers niks oor Langenhoven se
‘siekteswak’ te skryf nie. Die vorige jaar het sy op 'n navraag van regter Victor
Hiemstra gesê as ander mense sonder dié ‘swak’ hulle volk so gedien het as die
‘Chief’, was ons vandag geestelik baie ryk. ‘Wat ons moet onthou’, so gaan sy voort,
‘is wat gedoen is.’ In haar antwoord van 20 Februarie skryf M.E.R. - toe reeds sewe
en negentig jaar oud - in 'n bewerige handskrif dat sy nie sal kan meedoen nie, want
‘die ou masjien is elke dag 'n bietjie lammer’. Sy het darem reeds haar ‘getuienis’
oor Langenhoven lankal klaar, 'n ‘getuienis’ wat later die jaar in haar outobiografiese
My beskeie deel sou verskyn. Sy verseker Saartjie egter: ‘Nee, jy hoef nie te twyfel
nie; ek sal daardie kant van hom onvertel laat...Maar die vriendskap met hom - ja!’
Oor hierdie ‘siekteswak’ van hom het Langenhoven nooit regstreeks in sy
gepubliseerde werk self geskryf nie, maar indirek het hy tog daarop kommentaar
gelewer. In een van die ‘Honderd prekies’ in deel III van Ons weg deur die wêreld
skryf hy oor die drinkende man wat sy liggaam opoffer om sy siel te bevredig en
andersom, net om aan die einde nie een van die twee te bevredig nie maar albei te
vernietig. ‘Sy wellus is sy afgod,’ skryf hy, ‘en díe afgod vertrap hy onder sy voete.
Want hy verniel die genotsvermoë van die wellus. Dus in elke opsig verydel hy sy
eie doel; vir die één lus gooi hy alles weg wat op die aarde dierbaar is - sy
wêreldsgoed, sy huislike geluk, sy vriendskap, sy stand in die maatskappy, sy
reputasie, sy eer en karakter, sy sede en godsdiens, sy geluk, sy verstand en siel en
liggaam; en as hy dit alles prysgegee het ter wille van die één lus, dan kan hy uit die
lus self geen genut of

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

73
genot haal nie. Daar was 'n tyd toe hy gedrink het om geluk te soek: nou moet hy
maar uit vertwyfeling drink om sy ongeluk te versag of te vergeet.’17
Uit die erns waarmee Langenhoven hier in algemene terme oor die probleem skryf,
kry ons 'n aanduiding van die omvang daarvan, al ontbreek die besonderhede om die
presiese aard en die patroon wat dit aangeneem het, vas te stel. Dat Saartjie een van
die weinige mense was wat uitvoerig op die hoogte daarvan was, ly geen twyfel nie,
maar sy het verkies om nie daaroor te praat nie. Op 'n navraag van 'n joernalis van
die Sunday Times het Engela tydens die eeufeesjaar gesê: ‘I would love to tell you
about...(my father), as I have beautiful memories of him. But I dare not.’ Of hierdie
terughouding teruggevoer kan word na Saartjie se uitdruklike opdrag aan die
Brümmers aan die begin van die eeufeesjaar en of Engela die testamentêre bepaling
in gedagte gehad het, is moeilik om te sê. ‘She gives no reasons’, voeg die joernalis
na aanleiding van Engela se uitspraak by.18
Miskien het Engela se woorde 'n sinspeling bevat op allerlei verhale wat oor haar
vader in die Klein Karoo in omloop was, onder meer dat daar meer as net 'n saaklike
verhouding tussen Langenhoven en Saartjie bestaan het. Volgens ou ingesetenes van
Oudtshoorn was dit algemeen bekend op die dorp. In Hoofstad van 23 Mei 1975
skryf 'n ongenoemde joernalis dat Langenhoven volgens 'n bejaarde oom van
Oudtshoorn 'n alleenloper was wat min met mense gemeng het, iets wat ook die geval
was met Saartjie toe sy in Oudtshoorn aangekom het. ‘Sy is’, so skryf die koerant
verder, ‘nooit deur die Afrikaners aanvaar nie, en ons segsman dink die twee het
troos in mekaar se geselskap gevind. Die tonge was los oor hulle, maar daaraan het
hulle hul nie gesteur nie.’
Na Saartjie se dood het Gordon Winter in die Sunday Express van 1 Junie 1975
die storie onder die opskrif ‘Langenhoven had a Jewish mistress’ opgeraap en dit
sensasioneel aan die wêreld verkondig. Volgens die historiese romanskryfster Mary
Phillips was Saartjie sowel by die Afrikaners as by die Joodse gemeenskap 'n ‘outcast’,
omdat nie een van die twee groepe haar wou aanvaar nie. ‘There is no doubt in my
mind’, het Mary Phillips aan die Sunday Express gesê, ‘that theirs was one of the
world's greatest true love stories.’19 In die verklaring sê Mary Phillips verder dat
Saartjie in die tyd by Het Zuid-Westen op Oudtshoorn sewe dae 'n week saam met
haar geliefde ‘Chief’ gewerk
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het. ‘I am convinced he returned her tremendous love in every way possible, including
physically.’ Dit sou volgens haar die enorme toewyding en passie verklaar waarmee
sy haar taak as administratrise van die letterkundige nalatenskap in die drie en veertig
jaar na Langenhoven se dood tot haar eie heengaan uitgevoer het en waarom sy self
nooit getrou het nie. Tog het Langenhoven ook sy vrou en dogter intens liefgehad.
‘The straightlaced Victorian attitudes of his day’, so gaan sy voort, ‘demanded a
strict code of social behaviour, but equally important was Langenhoven's tremendous
determination to free the acceptance of Afrikaans as an official language. That was
why the 21-year-old Sarah agreed to remain in the background when she fell in love
with her 38-year-old editor.’ Mary Phillips sê verder in die onderhoud dat haar
onthulling nie as 'n stuk venyn geïnterpreteer moet word nie, aangesien sy 'n goeie
vriendin van Saartjie was en drie jaar lank daaglikse klasse by haar oor die
Suid-Afrikaanse geskiedenis bygewoon het. Sy voeg by: ‘She had a statue of
Langenhoven in her lounge. Surrounded by all his photographs and the 50 books he
wrote it was like a shrine. Sarah talked to her statue constantly as though her lover
was still alive.’
Op hierdie verklaring het J.P. Scannell, in daardie stadium in beheer van
Langenhoven se letterkundige nalatenskap, in 'n onderhoud met Oggendblad van 3
Junie 1975 die verhouding ontken. Volgens hom is daar in die private briewe tussen
Langenhoven en Saartjie ‘geen enkele bewys’ van 'n romanse nie. Ook in die talle
ander dokumente in die Langenhoven-nalatenskap ‘is daar nie 'n enkele woord wat
só iets kan bevestig nie’.
Die vraag is egter of Scannell inderdaad die relevante dokumente reg ‘gelees’ en
vertolk het, in die besonder die briewe tussen Langenhoven en Saartjie wat kodes
mag bevat wat by die onoplettende leser kan verbygaan. Onder Saartjie se dokumente
is daar in elk geval uit die Church Times van 10 September 1965 'n artikel met die
titel ‘A pattern of love’ wat, hoe indirek en onopsigtelik ook al, vir die leser 'n
aanduiding kan gee van die verhouding tussen haar en die ‘Chief’. Die betrokke
gedeelte is deur Saartjie aangestreep en gee 'n besliste aanduiding van die rigting
waarin die oplossing gesoek moet word. Die aangestreepte gedeelte lui as volg: ‘It
seems to be a frequent necessity for men who are doing creative work of high
importance to have an intimate confidant of the other sex, who must have a sufficient
knowl-
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edge of the work to speak intelligently about it, and a high degree of critical sensibility
which invokes the deep respect of the artist who submits his thought and work to
her. That is the point from which many sex relationships start, but they develop into
something more, into a very deep intimacy which, though it may not be sexual in
the ordinary sense at all, is of complete necessity both to the artist and to his confidant
and to the work which they are doing. On this kind of relationship much of the
creativity of life rests. It falls outside the conventional patterns, but it can be given
by God, for it serves the good of his world.’

IV
Die groot probleem waarmee 'n biograaf van Langenhoven vandag te kampe het, is
dat hy enersyds met 'n vertekende en eensydige beeld van die skrywer te make het,
'n beeld wat grotendeels oor 'n periode van meer as vier dekades deur Saartjie opgebou
is ten einde haar geliefde ‘Chief’ op 'n voetstuk te plaas en aan hom 'n heroïese
gestalte te gee. In dié proses het sy baie dinge verswyg en selfs nie geaarsel om sekere
aangeleenthede opsetlik te verdraai nie. Andersyds het daar in die storieryke Klein
Karoo allerlei staaltjies oor hom en sy herkoms in omloop gekom, staaltjies wat
grotendeels op 'n mondelinge tradisie berus en vandag moeilik alles geverifieer kan
word. Langenhoven self het ook nie juis hulp aan 'n toekomstige biograaf verskaf
nie, want dikwels is sy boeke fiktiewe eskapades wat na werklike avonture klink.
Alhoewel hy ongetwyfeld 'n groot liefde vir die Klein Karoo en die eenvoud van die
mense van die streek moet gehad het - 'n liefde wat die basis vir sy werk vorm - is
die bekende wêreld en die huislike kring dikwels in sy werk verbind met fantasieë
en elemente van 'n veel latere absurdistiese tradisie.
Die probleem vir die biograaf is dus hoe om feit en fiksie van mekaar te onderskei.
In dié verband is dit 'n gesonde wetenskaplike uitgangspunt om 'n verslag sover
moontlik op dokumente te baseer en mondelinge inligting slegs te betrek waar dit
sonder enige sweem van twyfel - en dan liefs deur die verifiëring van verskeie persone
- aangewend kan word. As gevolg van ontbrekende dokumente sal die ondersoeker
van tyd tot tyd met vraagstukke te make hê waarvoor hy nooit 'n bevredi-
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gende wetenskaplike oplossing sal kan vind nie en waarvoor die verleidelike
mondelinge oorlewering met al sy luister en drama 'n maklike maar uiteindelik tog
onbevredigende oplossing bied. Soms kan dit gebeur dat 'n navorser verplig word
om twee moontlike antwoorde vir dieselfde probleem voor te lê en die oplossing aan
die leser oor te laat, miskien in die hoop dat 'n latere navorser tog met definitiewe
dokumentêre inligting 'n finale uitsluitsel sal kan gee.
Gelukkig bestaan daar ook vir 'n aansienlike gedeelte van Langenhoven se lewe,
veral oor dié wat hyself as die belangrikste en openbare fase beskou het, meer as
genoeg nuwe inligting om 'n fassinerende beeld van sy ‘weg deur die wêreld’ te gee.
Hierdie belangrike fase, wat uiteindelik sy statuur bepaal, word egter voorafgegaan
deur sy kinderjare en die langsame ontwikkeling tot die mens wat hy uiteindelik
geword het. Daarmee is ons terug by sy voorgeskiedenis, sy geboorte en sy
wordingsjare.
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Hoofstuk V
Herkoms, geboorte en traumas
I
IN SY OUTOBIOGRAFIESE U DIENSWILLIGE DIENAAR SÊ C.J.

Langenhoven dat sy
oorgrootvader, Pierre Guillaume Langenhooven (met twee o's), hom ‘vroeg in die
tweede helfte van die agtiende eeu...in Suid-Afrika gevestig het’1 al weet hy nie
presies wanneer en waarvandaan hy gekom het nie. Op grond van 'n boek deur
Ferdinand van Langenhove, wat hy gelees het, vermoed hy egter 'n Frans-Belgiese
herkoms. Volgens die familie-oorlewering het hierdie grootoupa ‘Hollands krom
gepraat’2 en was hy in die wandel bekend onder die bynaam ‘Ou Piet Fransman’.3
Verder was hy nie 'n roemryke persoon of met ‘titels belaai’4 nie, maar 'n vlugteling.
‘Ek wens’, voeg Langenhoven met sy kenmerklike geestigheid daaraan toe, ‘ek kon
spog dat hy 'n Franse Vlugteling was, maar ek het nie verneem dat hy om sy geloof
ontwil daar anderkant moes padgee nie, hoewel ek nie te verstaan wil gee dat ek die
vermoede koester dat hy sonder geloof was nie. Inteendeel, ek vrees ek moet maar
toegee dat hy (nog altyd volgens die tradisie) om een of ander oortreding hierheen
gevlug het. As hy dieselfde aanleidings had as ek, en minder as dieselfde mate van
lankmoedigheid, dan was dit waarskynlik moord.’5
Langenhoven se inligting oor sy voorgeskiedenis berus, soos hy dan ook orals in
U dienswillige dienaar te kenne gee, nie op eie navorsing nie, maar op
familie-oorlewering en hoorsê-getuienis, waarby hy ook sy eie stukkie fantasie voeg.
Daar bestaan geen dokumentêre gegewens wat daarop dui dat die stamvader 'n
vlugteling was nie en die uitspraak dat hy hom ‘vroeg’ in die tweede helfte van die
agtiende eeu aan die Kaap gevestig het, is feitelik onjuis. Die beeld wat die familie
van ou Piet Fransman gehad het, is deel van 'n romantisering en legendarisering wat
so kenmerkend is van die Klein Karoo, waar baie van sy nasate hulle later sou vestig.
Die vermoede dat die stamvader van Frans-Belgiese herkoms was, is ook nie
heeltemal korrek nie, maar ver van die waarheid af is dit aan die ander kant ook weer
nie. In die belangrikste genealogiese bron oor die Langenhovens in Suid-Afrika, Die
familie Langenhoven, sê die skrywer,
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J.H. Langenhoven, dat die stamvader Pierre Guillaume was,6 al kon hy van die
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde in Antwerpen geen feitelike gegewens
ontvang nie, en dit is - in direkte teenspraak met die stellige aanduiding van Pierre
Guillaume as stamvader - ‘dus nog onbekend van watter van die oorsese families
ons afstam’.7 J.H. Langenhoven het wel 'n fotostaat van 'n outentieke handtekening
van ou Piet Fransman uit 1798 waar hy sy familienaam met twee o's spel, maar in
die opgaafrolle van die Kaapse Argiefbewaarplek kom dit talle kere voor met 'n
enkele o, soos ook op sy huweliksregistrasie in 1792. Daar bestaan nie 'n doodkennis
van die stamvader nie, maar sy sterfdatum is wel bekend8 en J.H. Langenhoven
aanvaar hom dan tog as die stamvader van die Langenhovens in Suid-Afrika.
Hierdie afleiding moet 'n mens - met die voorbehoud dat dit tog nie absoluut
bewysbaar is nie en 'n greintjie onsekerheid altyd sal bly bestaan - as korrek aanvaar,
want navorsing wat Guillaume Brümmer, kleinseun van die skrywer, in Julie 1960
gedoen het, dui alles op Pierre Guillaume as die stamvader. Uit ander genealogiese
bronne het Sarah Goldblatt gemerk dat Duinkerken as geboortestad van die stamvader
vermeld word. Aangesien Brümmer in 1960 met sy doktorale studie in Amsterdam
besig was, het Goldblatt hom versoek om tydens die universiteitsreses na Duinkerken
te gaan en die voorgeslagte van die Langenhovens daar na te vors. Die resultaat van
hierdie navorsing is vervat in aantekeninge wat Brümmer gemaak het9 en in twee
briewe aan Sarah Goldblatt wat by die dokumentasie op Stellenbosch bewaar word10
- die belangrikste bronne vir die voorsate van die Langenhoven-familie voordat een
van hulle na Suid-Afrika gekom het.
Brümmer se navorsing het oor agt dae, met ongeveer agt uur se werk per dag, in
Julie 1960 gestrek en is uitgevoer in die biblioteek van die Bureau Civil de Dunkerque,
in die besonder deur die registers rakende geboortes, huwelike en sterftes na te slaan.
Duinkerken lê nie, soos Sarah Goldblatt gemeen het, in België nie, maar in Frankryk,
veertien kilometer van die Belgiese grens. Die stad word die eerste keer in die
geskiedenis in die jaar 1067 as deel van die graafskap Vlaandere vermeld. Van ouds
was dit 'n sentrum van kaapvaart en 'n ware seerowersnes. Telkens het dit staatkundig
verwissel en heen en weer gekaats tussen Frankryk en ander lande. Saam met
Vlaandere was dit aanvanklik deel van die Boergondiese Ryk; in 1540 was dit in
Engelse besit; in 1558 was dit Frans; in 1559 Spaans en in 1662 weer Frans. Sedert
1662 is
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Nederlands volgens 'n dekreet van Lodewyk XIV as openbare taal verbied en Frans
tot ampstatus verhef, al het Nederlands in die sewentiende en die agtiende eeu die
enigste algemeen gebruikte taal gebly. Duinkerken lewer selfs 'n bydrae tot die
literatuur deurdat die Rederykerskuns daar 'n late bloei belewe in die werk van Michiel
de Swaen (1654-1707), wie se bekende ‘vastenavondspel’ De gecroonde leersse ook
in Afrikaans opgevoer is in die (nie-gepubliseerde) vertaling van Eitemal. Nederlands
was steeds in die onderwys en kerk tot aan die begin van die negentiende eeu in
gebruik tot dit finaal verbied is. Vandag praat die vissers en die boere van die naby
geleë Rozendaal egter nog steeds 'n Vlaamse dialek.11
Tydens sy navorsing in Duinkerken kon Brümmer die stamvader se pa en dié se
pa en ook ander Langenhovens uit dié tyd terugspoor tot ongeveer die einde van die
sewentiende eeu. Sy navorsing was alleen toegespits op die Katolieke geboortes,
want die gegewens van die Église Réformée, die Gereformeerde Kerk, het niks
opgelewer nie. Vóór 1793 het die Rooms-Katolieke Kerk alle burgerlike registers
gehou. Alleen
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mense wat in dié kerk gedoop is, se name is geregistreer; alle ander mense was
amptelik nie-bestaande.
Die vroegste Langenhoven op wie se naam Brümmer kon afkom, was Jean van
Langenhoove,12 met twee o's gespel. Alhoewel hy kon skryf en Brümmer sy
handtekening (en dié van ander Langenhovens) op kalkeerpapier nagetrek het, is die
inskrywing, soos die gebruik destyds was, gedoen deur die Franse priester, wat
dikwels onseker was oor die Vlaamse spelling en baie keer name verfrans het, soos
Jan na Jean, Pieter na Pierre en Guilhelmus of Wilhelmus na Guillaume. Die
geboortedatum van Jean van Langenhoove is onbekend, maar hy is tussen Junie 1693
en Maart 1694 oorlede. Ongeveer Junie 1687 is hy getroud met Marie Dirickxsen,
lid van 'n talryke familie in die destydse Duinkerken. Of dit 'n tweede huwelik was,
blyk nie uit die registers nie, maar hy was die vader van ses kinders van wie net een
'n nageslag opgelewer het. Hierdie kind was Jean Langenhove (nou met net een o
geskryf), gebore op 15 Januarie 1688 en getroud met Jeanne Ditters. Sy is in 1714
oorlede en daarna het hy in 1715 hertrou met Anne Suwers (of Suers). Uit sy eerste
huwelik is twee kinders gebore. Die tweede kind is op 11 Augustus 1714 doodgebore
en Jeanne Ditters het 'n dag later aan kraamkoors gesterf - die eerste keer dat so 'n
gebeurtenis in die Langenhoven-familie opgeteken is: 'n voorafskaduwing van die
vroeë geskiedenis van haar skrywer-nasaat. Uit Jean Langenhove se tweede huwelik
is ook twee kinders gebore. Hulle moet eweneens vroeg gesterf het, want daar is
geen dokumentêre besonderhede oor hulle nageslag of sterfdatums nie. Anders as
sy vader was hierdie Jean ongeletterd en 'n groot deel van sy lewe 'n matroos. Of hy
deel van die Duinkerkse seerowersnes uitgemaak het, is egter onbekend. Hy is in elk
geval op hoë ouderdom op 20 Oktober 1760 in sy huis in die Rue Royale 37 oorlede,
die woning wat blykbaar vóór en ná hom die tuiste van die Duinkerkse Langenhovens
was.13
Die oorlewende eerste kind uit Jean II se eerste huwelik was Guillaume Jean
Langenhove, wat op 5 Desember 1712 gebore is, eers werksaam as garçon cordonnier
(leerlingskoenmaker) en later as maître cordonnier (gekwalifiseerde skoenmaker).
Hy het agtereenvolgens in die Écluse de Bergues en later die Rue de Sourbise in
Duinkerken gewoon. Sy naam het hy geteken as Guilielmus Langhenoue en vir
Brümmer het sy skrif 'n verstommende ooreenkoms getoon met dié van Engela,
Langenhoven se enigste dogter en Brümmer se moeder.
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Oor sy eerste huwelik is niks bekend nie, maar hy het later hertrou met Catherine
Jeanne Cappoen14, wat op 24 September 1724 gebore is en eers op 22 November
1816, dus in die rype ouderdom van 92 jaar en twee maande, oorlede is. Sy was die
dogter van die bierbrouer François Cappoen en Jeanne-Marie Burtels en het,
waarskynlik na haar man en skoonvader se dood, in die Langenhoven-familiewoning
in die Rue Royale gaan woon, waar sy ook gesterf het.
Uit Guillaume Jean se tweede huwelik is sewe kinders gebore. Van hulle is drie
definitief klein dood, terwyl twee se sterfdatums nie bekend is nie. Vermoedelik is
hulle ook klein dood, want die betrokke register bevat geen inligting oor hulle nageslag
nie. Oor die tweede kind uit die huwelik, Charles Joseph, is slegs bekend dat hy in
1761 gebore is en ná 1815 gesterf het.
Die enigste oorlewende van wie ons verder iets weet, is Pierre Guillaume, gebore
op 17 Oktober 1755.15 Indien hy die stamvader was - en alle omstandigheidsgetuienis
dui daarop -, was C.J. Langenhoven dus verkeerd as hy in U dienswillige dienaar sê
dat die stamvader ‘vroeg in die tweede helfte van die agtiende eeu’ na Suid-Afrika
gekom het. Dit was, volgens inligting wat C. Pama verstrek, in 1774 aan boord van
die skip 't Huys Oem. Aanvanklik was hy as soldaat aan die Kaap werksaam.16 Op
16 September 1792 - met ander woorde op sewe en dertigjarige ouderdom en nou
volgens die huweliksinskrywing met Pieter Wilhelmus as voorname - trou hy hier
met Johanna Catharina Lotz. Sy is op 14 Augustus 1772 in Kaapstad gedoop en op
8 Julie 1850 in die Caledonse distrik oorlede. Pierre Guillaume se sterfdatum is 10
Junie 1824. Met sy geboorte in Duinkerken om eenuur die oggend is hy dieselfde
dag gedoop, 'n aanduiding dat hy swak moes gelyk het en gevrees is dat hy dit nie
sou haal nie - 'n tweede opgetekende voorafskaduwing van die skrywer-nasaat se eie
eerste weke op aarde.
Opvallend van die vroeë Langenhovens in Duinkerken is dat die stamboom byna
altyd op dogters of jonkdood-kinders uitloop. Opvallend is verder dat die name
Guillaume, Pierre, Cornille en Cornelia vroeg in die familie voorkom, al het die
skrywer se naam Cornelis 'n ander herkoms en kan dit nie na dié oorsprong
teruggevoer word nie. Die ongeletterde matroos het trekke van 'n wilde loot in die
stamboom, maar origens wil dit voorkom of die Duinkerkse Langenhovens goeie
Vlaminge was. Die inwoners van die stad het in die sewentiende en die agtiende eeu
'n Wes-Nederfrankiese dialek gepraat, alhoewel dit ná die

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

84

Kwartierstaat van die skrywer C.J. Langenhoven (erkenning: dr. J.A.
Heese: familia 1965/66 no.1 p.11)

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

85
dekreet van Lodewyk XIV in 1662 tot kombuistaal gereduseer is. Blykbaar was die
skoenmaker Guillaume goed tweetalig en het hy 'n neiging gehad om met Franse
vriende om te gaan en in die sosiaal hoër Franse geselskap van Duinkerken te probeer
klim. Sy seun Pierre Guillaume, wat volgens alle aanduidings die Suid-Afrikaanse
stamvader van die Langenhovens was, moes dus reeds 'n groot klap Frans weggehad
het. Daarby wyk die Duinkerkse Vlaams met sy talle Franse leenwoorde, wat hy as
kombuis-moedertaal gehad het, só sterk af van die ‘algemeen-beskaafde’ Vlaams en
die Hollands van die Kaapse koloniste dat dit ruimskoots die oorgelewerde aanname
verklaar dat ou Piet Fransman Hollands krom gepraat het, soos C.J. Langenhoven
dan ook beweer.17 Dat hy 'n volbloed-Fransman was, is in elk geval sterk te betwyfel.

II
Ou Piet Fransman se ouers was albei boorlinge van Duinkerken en hy was die vierde
kind van die gesin. Dat enige ander Duinkerkse Langenhoven die stamvader kon
wees, lyk verder onwaarskynlik, aangesien daar in die registers van die
Rooms-Katolieke Kerk, waarin sy naam opgeteken is, in die jare 1743-1785 geen
ander Langenhoven-geboortes voorkom nie.18
Oor hierdie oorgrootvader van hom sê C.J. Langenhoven in U dienswillige dienaar
dat hy, na sy ontslag as soldaat, ‘opsigter (was) van die pad van die Kaap af tot waar
nou Sir Lowry's Pass die berge oorgaan. En daar in die hoek van die berge, op die
plek wat vandag, of vandag nog, bekend is as Rome, in Hottentots-Holland, bokant
wat nou die dorp Somerset-Wes is, het hy sy woning aangelê. Volgens die gemelde
familie-oorlewering het die regering (of die Compagnie) as erkenning van sy diens
'n stuk grond aan hom toegeken.’19
Latere navorsing dui daarop dat die ‘familie-oorlewering’ ook in hierdie geval
maar betreklik onbetroubaar was. Piet Fransman was nie opsigter van die Kaapse
pad nie, maar inderdaad kloofmaker wat in die ‘Colonies huys’ gewoon en 'n
aanmerklike aandeel aan die pad deur die kloof oor die berge na die latere Caledon
gehad het. Hy was verantwoordelik vir die instandhouding van die pad en na sy dood
het sy weduwee dié moeilike werk - waarskynlik met hulp - voortgesit, al
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moes sy haar toe in die eenvoudiger kloofmakershuisie vestig. Aan die einde van
1825 - dus ongeveer 'n jaar en 'n half na haar man se dood - het sy die kontrak hiervoor
teen 1 380 riksdaalders per jaar ontvang. Op 'n keer is sy met 100 riksdaalders beboet
omdat sy haar pligte nie na behore nagekom het nie. Onder die dokumente van die
kerkraad is daar 'n briefie uit 1844 waarin sy geldelike steun in haar nood vra. Vanweë
die ‘geringe inkomst van die Kerke Kas’ kon die kerk haar egter net 'n geskenk van
£1 gee.20 Volgens H.C. Hopkins, wat die geskiedenis van Die Ned. Geref. gemeente
Somerset-Wes 1819-1969 beskryf het, is dit onwaarskynlik dat die plaas Rome, soos
C.J. Langenhoven beweer, werklik aan die ou Duinkerkenaar behoort het. Rome was
vroeër deel van die horingoue plaas Onverwacht van die Morkel-familie en een van
hulle het Rome eers in 1828 - toe stamvader Langenhoven al 'n paar jaar dood was
- vir een van sy seuns laat opmeet.21
Tog moes Pierre Guillaume Langenhoven 'n tyd lank op die plaas Onverwacht,
waarskynlik dié gedeelte wat later as Rome bekend was, gewoon het. Soos sy kinders
na hom is hy in 1792 in die Protestantse Hollandse Kerk getroud en het hy dus
waarskynlik in sy nuwe vaderland die geloof van die staatskerk aangeneem. Tog kan
die moontlikheid nie uitgesluit word dat die plaasnaam Rome, soos ook sy bynaam
Piet Fransman, 'n spottery van sy Kaapse Hollandse vriende met sy taalgebruik en
afgeswore Rooms-Katolieke geloof was nie. 'n Naam soos Rome is in elk geval 'n
sonderlinge eenling tussen plase soos Rondevlei, Morgenster, Onverwacht, De Bos
en Vergelegen, laasgenoemde die historiese opstal van goewerneur W.A. van der
Stel. Sarah Goldblatt het egter by geleentheid beweer die naam Rome is 'n vervorming
van die woord ‘roem’, terwyl sommige kommentators die naam terugvoer na die
sewe heuwels waarop die plaas aangelê is - al is dit vandag bitter moeilik om sewe
heuwels raak te sien! In 1918 het die bekende sakeman C.R. Louw buitekant
Somerset-Wes 'n plaas gekoop wat oorspronklik deel van Rome was en 'n paar jaar
later 'n mooi nuwe huis daar laat bou. Dikwels het Langenhoven, soms vergesel van
sy vrou en Sarah Goldblatt, tydens Parlementsittings 'n naweek lank daar gaan besoek
aflê en die ruimte, die vars lug, die plaasatmosfeer en die geur van die dennebome
geniet. Dit is dan ook hy wat die naam Dennegeur vir die plaas aan die Louws
voorgestel het.22
Ou Piet Fransman se verhouding met die Morkels van Onverwacht moet besonder
hartlik gewees het, want van die stamvader se nege
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kinders - van wie vier jonk dood is en slegs twee groot nageslagte nagelaat het - heet
die voorlaaste seun Philip Hendrik Morkel Langenhoven. Hy is, volgens J.H.
Langenhoven se stamregister, gebore op 19 Januarie 1812 en op 19 Julie van dieselfde
jaar gedoop op Swellendam, die derde-oudste Kaapse distrik, wat in daardie jare die
hele Overberg tot by die huidige Mosselbaai ingesluit het. Van hierdie grootvader
van die skrywer is daar min besonderhede bekend, behalwe dat hy - soos C.J.
Langenhoven sê - ‘die vreemde ingereis (het) om vir hom 'n vrou aan te skaf’ en dat
hy haar ‘in die distrik Mosselbaai, op die plaas Hamelkop’, gekry het.23 Op 7 Julie
1833 is hy op George getroud met Margaretha Maria van Koppen,24 enigste dogter
van Philippus Johannes van Koppen en Elizabeth Maria Thuyn van Hartbeestkraal
naby Mosselbaai. Sy is op 31 Januarie 180825 op haar ouers se plaas gebore en op 25
Mei 1877 op Hamelkop oorlede, meer as elf jaar voor haar man, wat op 12 Julie 1888
daar dood is. Oor sy oupagrootjie Van Koppen, 'n man wat groot grond - ook die
plaas Hamelkop - besit het, vertel die skrywer die vermaaklike verhaal van hoe die
dogter by geleentheid Kaap toe gestuur is om inkopies te doen en hoe sy op ‘een of
ander manier...in een van die eerste winkels haar beurs met die hele tog en vrag se
geld (verloor het)’.26 Haar vader, wat rusteloos begin word het en angstig op haar
terugkeer gewag het, se enigste kommentaar was glo dat sy ‘nooit weer van die geld
(moet) praat of daaroor dink nie (-) Pappie is alte bly en dankbaar om sy kindjie
veilig en gesond terug te ontvang’.27 Langenhoven se lakonieke kommentaar hierop
is: ‘Ek weet ek aard na daardie moederlike grootvader van my. Ek het ook 'n dogter
wat een enigste kind is.’28
Hierdie Van Koppen-grootmoeder se grootvader aan moederskant was Cornelis
Jacobz Thuyn, 'n Nederlander uit Alkmaar. Só het dit dan gebeur dat Philip Hendrik
Morkel Langenhoven en sy vrou Margaretha Maria van Koppen se vyfde kind na
haar grootvader vernoem is. Met die onnoukeurigheid van dié dae, wat sowel
amptelike inskrywings as familie-oorlewerings betref, is die naam van die seun,
gebore op 26 Maart 1842, egter verkeerdelik ingeskryf as Cornelis Jacob Zetuin, 'n
naam wat tot vandag toe nog in die Langenhoven-familie voorkom.29 Die tweede van
hulle nege kinders - van wie twee jonk oorlede is - was Pieter Guillaume, wat op 10
April 1836 op Hamelkop gebore is en dus ongeveer ses jaar ouer as sy broer Cornelis
Jacob Zetuin was. Hierdie ouer broer heet na die stamvader Pierre Guillaume, maar
in die
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doopregister (George, 24 Julie 1836) word sy name as Pieter Gulhelm aangegee. By
sy tydgenote was hy bekend as Oupa-Piet en hy sou later 'n belangrike rol in die lewe
van die skrywer speel.
Cornelis Jacob Zetuin was die genetiese vader van die skrywer en het soos sy ouer
broer en die ander Langenhoven-kinders grootgeword op Hamelkop, 'n pragtige plaas
in die Grasveld tussen die see by Klein-Brak en die Outeniekwaberge. Oor die
herkoms van die naam heers daar onsekerheid. Volgens sommige is dit 'n samestelling
van ‘hamel’ en Van Koppen, maar as gevolg van die bergagtigheid in dié geweste
word daar juis nie veel met hamels of skape geboer nie. 'n Aanneemliker teorie is
dat die plaas sy naam gekry het van twee ronde koppies, Ronde Hamelkop en Plat
Hamelkop, wat soos skoorsteentjies of 'n hamerkopvoël lyk, sodat die
‘hamel’-gedeelte 'n vervorming is van ‘hamer’. Om die plaas te bereik, ry 'n mens
van Mosselbaai af tot by Klein-Brak en van daar vyftien kilometer in die rigting van
die berge op 'n taamlik hobbelrige pad wat later met geweldige afdraandes afsak tot
in die ‘gat’ naby 'n riviertjie. As die skrywer later jare in die titelverhaal van Die
wandelende geraamte praat van 'n plaas in die Grasveld wat groot genoeg was vir
een ‘maar glad te klein’ om onder ‘ons klomp seuns’ verdeel te word, het hy duidelik
Hamelkop in gedagte.30 In die skets oor ‘Die ou wa’ in die reeks ‘Afskeidstemme’
in die tweede deel van Ons weg deur die wêreld is die plaas in die Grasveld ook weer
die geboorteplaas van Langenhoven se vader.31
Saam met sy ses oorlewende seuns en twee dogters het Philip Hendrik Morkel
Langenhoven 'n gemengde boerdery met ertjies, patats, mielies, aartappels en bone
behartig, met 'n paar koeie en 'n klompie osse, muile en perde. Om verder inkomste
te verkry, moes die kinders aalwyn tap en brandhout uit die klowe op hulle skouers
aandra en is hout tussen Klein-Brak en Schoemansdrift met muilwaens aangery. In
die nag twaalfuur moes hulle begin met die koeie sodat die melk soggens om halfvyf
by Klein-Brak afgelewer kon word. Die Langenhovens van Hamelkop was almal
hardwerkende mense met 'n goeie inbors, maar met die skuins koppe, die onegalige
bodemgesteldheid en die klein stukkie verboubare grond was die moontlikhede
beperk. Daarby het die Langenhovens van Hamelkop deur verdere huwelike en
geboortes begin aangroei.32
Vandaar dat die oudste seun, Pieter Guillaume, in die rigting van die Klein Karoo
uitgewyk en hom in die Oudtshoornse distrik by 'n me-
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neer Eaton in die wamakersamp bekwaam het. Later het hy hom, aanvanklik as
bywoner, op die plaas Hoeko naby Ladismith gaan vestig. Om nog meer geld te
verdien, het hy met die ossewa transport gery Transvaal toe.33 Op dié wyse kon hy
grond teen baie lae pryse koop, die regte beleggings maak en was hy later van tyd
'n betreklik welgestelde man.
Sy jonger broer, Cornelis Jacob Zetuin, het ook die uitsigloosheid van die
Hamelkop-boerdery met die steeds toenemende getal nasate ingesien en hom
aanvanklik op die plaas Kafferskraal, nog steeds in die Grasveld en ook in besit van
sy grootvader Langenhoven, gevestig. Later was hy tog weer terug op Hamelkop,
maar van tyd tot tyd het hy by sy broer op Hoeko gaan kuier en soms maande lank
daar gebly om met die boerdery te help. Pieter Guillaume is intussen getroud met
Margarita Susanna Petronella Blignaut, wat op 29 Oktober 1826 gebore is, 'n weduwee
met twee kinders uit haar eerste huwelik met Cornelis Vrey. Tydens een van die
besoeke het die jonger Langenhoven-broer sy skoonsuster se suster, Rachel
Margaretha Susanna Blignaut, daar ontmoet en op haar verlief geraak. Sy is op 30
Mei 1848 gebore en was dus ongeveer twee en twintig jaar jonger as haar suster. Die
twee Blignaut-susters was die dogters van Margaretha Susanna Petronella van Wyk
en Andries (of Andreas) Petrus Blignaut,34 maar in een of ander stadium het Pieter
Guillaume Langenhoven en sy vrou - volgens 'n mededeling van die skrywer aan
Vroutjie in 'n brief van 29 Mei 1902 - die jonger Blignaut-suster as hulle eie kind
aangeneem. Rachel en Cornelis Jacob Zetuin Langenhoven is op 10 Junie 1867 op
Ladismith getroud en is onmiddellik of kort ná die huwelik terug na Kafferskraal in
die Grasveld, waar hulle oudste seun, Philip Hendrik Morkel, op 6 Maart 1868 gebore
is.
Kort ná hierdie geboorte, in Februarie 1869, het die eerste ramp hierdie
Langenhoven-gesin oorval. Die dig begroeide heuwels en vlaktes, van Klein-Brak
en George af tot by Humansdorp, het vlam gevat. In die bestek van 'n enkele dag is
die hele woudgebied oor 'n afstand van 480 kilometer in 'n uitsonderlik droë jaar
geheel en al vernietig - een van die grootste natuurrampe wat Suid-Afrika nog getref
het. In later jare het sy vader aan Langenhoven 'n beskrywing van die brand gegee.
‘Daar was 'n gedreun soos van 'n geweldige storm’, so vertel die skrywer dit in U
dienswillige dienaar, ‘en 'n gebreek en gekraak deur die digte houtbos van wilde
diere en mak diere wat wanhopig vlug -

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

90
om tog maar óm te kom. Geen perd kon die voortjagende vuur voorbly nie; waar hy
oor 'n rant kom brand hy nie deeskant af tot in die kloof oorkant uit nie; vuurhope
word met die orkaan van wind deur die lug geslinger om 'n nuwe vatplek te kry teen
die volgende helling.’35 Terwyl die jong vader op soek was na sy vrou, het sy met
die baba die riviertjie ingevlug. Daar het hy haar gekry en daarvandaan is hulle te
voet deur die verbrande wêreld tot by hulle ouers op Hamelkop, ‘met die suieling en
die klere wat hulle aan hulle lyf had’.36
Die afgebrande landerye en die klein veestapeltjie wat daarmee tot niet was, het
die jong Langenhoven-gesin laat besluit om by hulle broer en suster op Hoeko 'n
heenkome te vind. Daar het hulle aan die westekant van die Kobusrivier onder die
bronsloot ingetrek op 'n stuk grond wat die ouer broer intussen bygekoop het,37 terwyl
Pieter Guillaume en sy vrou aan die ander kant gewoon het in een van die ou opstalle
van die plaas, ‘'n groot drievlerk-huis met ontsaglike dik mure en klein vensterruitjies,
onder 'n rietdak’.38 In die huis van die jonger Langenhoven-egpaar was daar naas die
oudste seun nog twee kinders: Andries Petrus Blignault (soos die van later gespel
is), vernoem na sy oupa aan moederskant, wat op 30 Januarie 1870 op Hoeko gebore
is, en Margaretha Susanna Petronella,39 gebore 16 November 1871, wat klein dood
is - volgens U dienswillige dienaar ná40 maar volgens ander bronne vóór die geboorte
van die skrywer.41 Die ouer Langenhoven-egpaar het geen eie kinders gehad nie.
Benewens die twee Vrey-kinders uit Margarita Susanna Petronella se eerste huwelik
het hulle egter vier ander kinders aangeneem of grootgemaak.
As 'n mens die stamboom van C.J. Langenhoven nagaan, is dit opvallend dat hy
van vaderskant, afgesien van die Duitse Lotz-familie van die stamvader se vrou,
veral van Nederlandse herkoms was, soos die agtername Ras, Van Koppen, Snyman,
Thuyn en Nieuwenhuysen dan ook getuig. Hulle was almal gesinne wat hulle in die
tweede helfte van die agtiende eeu aan die Kaap gevestig het. Van moederskant het
hy naas Nederlandse en Duitse afstamming (Grové, Van Wyk en Van der Berg) ook
Franse bloed bygekry. Jean Blignaut, vader van die skrywer se oupa, het in 1723,
met ander woorde heelwat later as die Hugenote van 1688, as adelbors op die skip
Huis ten Assenburgh in die Kaap aangekom. Later was hy die eienaar van die pragtige
plaas Zion, en alles dui daarop dat hy ook sy ouers uit Europa laat kom het om by
hom te kom woon. Ook 'n Gous-voorsaat van Langenhoven was van Franse af-
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koms. Wat daar aan egte Kaapse Hugenotebloed in die skrywer mag gevloei het,
was egter waarskynlik afkomstig van sy oumagrootjie Maria Magdalena Marais, wat
in 1778 met Jan Blignaut getroud is. Sy was die dogter van Pieter Marais en Aletta
van Biljon. In watter mate Langenhoven iets van hierdie voorsate van hom geweet
het, is onbekend, aangesien hy in sy geskrifte niks van die Marais's, die Van Wyks,
die Gouse en die Van der Bergs vermeld nie. Sy oupa- en oumagrootjies is
waarskynlik almal, te oordeel na hulle geboortedatums tussen 1755 en 1780, voor
sy geboorte oorlede. Van sy grootouers aan moederskant sê hy in U dienswillige
dienaar slegs dat hulle in 'n ‘opstal...in 'n waterval-bergkloof’42 gewoon het. Hierdie
grootouers, Andries (of Andreas) Petrus Blignaut en Margaretha Susanna Petronella
van Wyk, is op 15 Januarie 1800 en 6 April 1806 gebore en het nog geleef toe
Langenhoven in Augustus 1873 gebore is. Hulle het in die Swellendamse distrik
gewoon, wat in daardie jare via Riversdal tot aan die Klein-Swartberge gestrek het.

III
In direkte teenspraak met die oorgrote meerderheid gepubliseerde biografiese sketse,
ook die besonderhede wat hy self in U dienswillige dienaar verskaf, weet ons slegs
met sekerheid dat die skrywer Langenhoven in Augustus 1873 gebore is. Alle ander
gegewens is óf foutief óf, by gebrek aan die nodige dokumentasie, ten minste
betwisbaar.
In ouer oorsigte oor die geskiedenis van die Afrikaanse literatuur is dit opvallend
dat daar oor Langenhoven se lewensloop besonder min inligting verskaf word. In
die eerste druk van Die prosa van die Twede Afrikaanse Beweging praat P.C.
Schoonees byvoorbeeld net van die skrywer se funksie as politikus, joernalis, digter,
prosaïs en toneelskrywer, sonder om die geboortejaar te vermeld.43 Tot in die derde
uitgawe van sy Taal en poësie van die Twede Afrikaanse Beweging laat E.C. Pienaar
sy oorsig van die lewensloop van Langenhoven met die volgende woorde begin:
‘Ons besit geen outentieke gegewens aangaande Langenhoven se geboortejaar en
jeug nie, omdat die skrywer tot dusver nog volstandig geweier het om persoonlike
mededelinge betreffende sy eie lewensloop te doen.’44 Eers in sy U dienswillige
dienaar sê Langenhoven dat hy in ‘die nag tussen 12 en 13 Augustus 1873’ gebore
is, ‘'n ou
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dingetjie wat so swak en tengerig was dat hy nooit kon lewe nie en tog geleef het’.45
Langenhoven dui hier dus sy geboortedatum as die nag tussen 12 en 13 Augustus
1873 aan, maar dit was sy gewoonte om sy verjaardag altyd op 12 Augustus te vier.
In die doopregister van die Ned. Geref. Kerk op Ladysmith46 staan egter aangeteken
dat hy op 28 September deur ds. D. van Velden gedoop en op 13 Augustus 1873
gebore is. Ook in 'n eksemplaar van sy bekende verjaardagboekie, wat deur hom as
geskenk aan sy vriend Jacob Smit gegee is, het Langenhoven sy eie naam by die
datum 13 Augustus ingeskryf. Dat hy sy verjaardag altyd op 12 Augustus gevier het,
kan teruggevoer word na Langenhoven se befaamde bygelowigheid en vrese en die
algemene opvatting oor dertien as ongelukkige getal, soos ook die testamentêre
bepaling dat hy eers begrawe moes word drie dae nadat hy medies dood verklaar is.
Daarby word sy tweede naam op die geboortesertifikaat met 'n c gespel, soos dié van
sy vader na wie hy heet - dus, nie Jakob soos Sarah Goldblatt en hy dit self47 gespel
het en soos dit op sy grafsteen verskyn nie.48 In U dienswillige dienaar sê
Langenhoven dat hy na sy vader vernoem is, maar dat ‘die derde naam op een of
ander manier’ by sy doop ‘agterweë gebly’49 het. Op die doodkennis van sy moeder
word Langenhoven se naam egter aangedui as Cornelis Jakob (nou met 'n k gespel)
Zetuin. Uit hierdie klein Babelse verwarring moet 'n mens dan maar aan die
gesaghebbendste dokumentasie voorrang verleen en tot die gevolgtrekking kom dat
Cornelis Jacob Langenhoven op Woensdag, 13 Augustus 1873, gebore is. Dit was
klaarblyklik die bedoeling dat sy derde naam Zetuin moes wees, maar op die
doopsertifikaat - met sy oom Pieter Guillelmus (sic!) van (sic!) Langenhoven en sy
vader Cornelis Jacob Zetuin (Langenhoven) as getuies - het dit verval.
Die feit dat Langenhoven, soos hy dit self stel, ‘so swak en tengerig’ was dat hy
eintlik nooit kon gelewe het nie, dui op uitsonderlike omstandighede tydens sy eerste
lewensdae. By hierdie omstandighede staan Langenhoven stil in hoofstuk 3 van U
dienswillige dienaar. Voor sy geboorte het sy ouers reeds drie kinders gehad, twee
seuntjies en 'n dogtertjie. Die tweede seuntjie en die dogtertjie was by Langenhoven
se geboorte onderskeidelik ongeveer twee en 'n driekwart en twee jaar oud, indien
die dogtertjie dan nog geleef het. Die seuntjie het op 'n dag saam met 'n bruin maat
gespeel, bokant die opstal teen die helling waar die strooihuise van die plaasarbeiders
was. By die strooihuise was daar
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nog brandende kole van die oggend se vuur, maar die ma van die bruin kind was met
huiswerk in die opstal besig en die pa het Langenhoven se vader met die ploeëry
onder by die rivier gehelp. Toe die bruin arbeider 'n keer opkyk, merk hy sy huis is
besig om af te brand.50 Vader Langenhoven het na die brand se kant gehardloop, net
om te sien hoe die strooihuis inmekaar stort en 'n paar vroue besig was om sy vrou
te lawe. Self het hy die vuur ingestap om met gaar verbrande hande en arms die
‘onherkenbare lykie (van sy kind) onder die vuur’51 uit te haal.
Presies wanneer hierdie gebeurtenis plaasgevind het, is onseker, omdat die dood
van die gestorwe seuntjie, Andries Petrus Blignault Langenhoven, gebore 30 Januarie
1870, nooit amptelik aangemeld is nie en 'n sterfkennis van hom dus nie bestaan
nie.52 Dit is trouens 'n bekende verskynsel in die negentiende-eeuse Suid-Afrika dat
sterfgevalle onder jong kinders, veral waar dit, soos in hierdie geval, met verdere
traumatiese gebeurtenisse en ontwrigtings gepaard gegaan het, nooit geregistreer is
nie. Ook van Langenhoven se sustertjie, Margaretha Susanna Maria, gebore 16
November 1871, bestaan daar geen doodkennis nie. By gebrek aan meer spesifieke
gegewens moet 'n mens dus aanvaar dat sy, soos Langenhoven in U dienswillige
dienaar skryf, dood is ná die brandramp en voordat sy volwassenheid bereik het, al
is dit eienaardig dat daar geen besonderhede oor haar lewensduur en die aard van
haar dood bestaan nie.
Die vader, so vertel Langenhoven verder oor die ramp soos dit later aan hom
meegedeel is, was ‘rasend’ en die moeder het ‘van die een floute in die ander geval’.53
Sy het te kenne gegee dat sy nie meer wil lewe nie en dat hulle haar ongebore kind
aan haar suster moet gee om groot te maak.54 Haar verdriet, so gaan Langenhoven
voort, ‘het nie lank geduur nie. Onder die skok van die treurspel half-besweke, het
sy die orige van haar lewe gegee om, voor die tyd, 'n ander lewe in die wêreld te
bring, 'n ander kindjie om net te sien en vir laaste sien te groet....Vyf dae ná my
geboorte is my moeder Rachel dood.’55 Die doodkennis dra die datum 18 Augustus
1873. Sy is oorlede in die ouderdom van 25 jaar, 2 maande en 18 dae.
Die vraag ontstaan egter waar Langenhoven gebore en waar sy moeder oorlede is
- jare lank die tergendste misterie in verband met die eerste lewensdae van die
skrywer. Alle publikasies waarin lewensbesonderhede ná die skrywer se dood verstrek
word, sê dat hy op die
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plaas Hoeko in die distrik Ladismith gebore is. In die loop van jare het daar egter
allerlei gerugte oor Langenhoven se geboorte in omloop gekom, in 'n streek waar
krieseltjies feite gou tot 'n verhaal saampak en tot legendes verdig. So is daar beweer
dat hy op Knysna, Mosselbaai of Riversdal gebore is, selfs dat hy 'n buite-egtelike
kind van 'n Joodse vader is! J.H. Langenhoven beweer in sy geslagsregister dat
Langenhoven se moeder op 18 Augustus 1873 op Mosselbaai oorlede is.56 Indien die
skrywer as 'n baie tenger kind, wie se lewe aan 'n draadjie gehang het, op 13 Augustus
1873 op Hoeko gebore is, lyk dit baie onwaarskynlik dat die moeder, self ernstig
siek na 'n te vroeë geboorte en diep geskok na die branddood van haar tweede-oudste
seun, só ver vervoer sou word om vyf dae later op of naby Mosselbaai te sterf. Die
skrywer Abraham H. de Vries het egter jare later van 'n man met die bynaam Jan
Donkie verneem dat Langenhoven se moeder op Novo naby die Garciapas begrawe
lê,57 'n kontrei plase ongeveer tien kilometer van die dorp Riversdal en sowat 80
kilometer van Ladismith. As 'n mens in ag neem dat alle paaie in die jaar 1873
ongeteer was en dat die vinnigste vervoermiddel vir 'n baie siek persoon destyds 'n
perdekar was, verdiep die raaisel in verband met die plek van Langenhoven se
geboorte en sy moeder se oorlyde verder.
Gedeeltelik moet die ontstaan van hierdie misterie en die onsekerheid gesoek word
in die trauma rondom Langenhoven se geboorte en dat mense jare na die gebeure by
gebrek aan konkrete gegewens begin bylas en fantaseer het. Waarskynlik was baie
mense bewus daarvan dat Langenhoven se genetiese vader later weer op die plaas
Hamelkop gaan woon het en kon die verhaal in verband met 'n Mosselbaaise geboorte
en sterfte op dié wyse in omloop gekom het. Andersyds lê die verwarring in die feit
dat die distrikte in die negentiende eeu anders ingedeel was as tans. Die distrik
Swellendam, byvoorbeeld, het tot 1849 die huidige Riversdal ingesluit en tot by die
Klein-Swartberge gestrek, terwyl Ladismith eers in 1879 - meer as ses jaar na
Langenhoven se geboorte - onafhanklik van Riversdal geproklameer is. Vandaar dat
die plaas Hoeko waarop die twee Langenhoven-broers in 1873 geboer het, aanvanklik
onder Swellendam en later Riversdal as 'n leningsplaas geval het. Dit is die eerste
keer op 1 November 1838 in erfpag aan die Kok-familie toegeken, later (1860)
gedeeltelik oorgedra aan Cornelis Vrey en nog later (1873), ook gedeeltelik, aan P.
Oosthuizen. As daar dus sprake is dat Langenhoven in Riversdal gebore en sy moeder
daar
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oorlede is, kan die verwarring teruggevoer word na die negentiendeeeuse
distriksgrense en die wanopvattinge wat by mense sonder hierdie kennis by die
raadpleging van dokumente kon posgevat het.
Dat die fisiek en geestelik geknakte moeder onmiddellik na die geboorte van haar
te vroeggebore en uiters tenger seuntjie geskei sou geword het, kan 'n mens sonder
meer as heeltemal onwaarskynlik yerwerp. Dit is egter nie onmoontlik nie dat Rachel
se suster en swaer, gesteun deur haar man, ná die brandramp op Hoeko uit die
goedheid van hulle harte besluit het dat dit in die beste belang van die ylende moeder
was om haar vir die res van haar swangerskap van die toneel van die ongeluk weg
te neem, veral toe sy te kenne gegee het dat sy nie meer wil lewe nie. Die aangewese
plek om die verwagtende moeder, toe pas in haar ses en twintigste jaar, heen te neem,
was die plaas van haar ouers.
Was dít wel die geval, dan is die vraag: waar het die ouers in Augustus 1873
gewoon? In U dienswillige dienaar sê Langenhoven dat sy grootouers aan
moederskant se opstal ‘in 'n waterval-bergkloof’58 geleë was. Hy sê nie hoe die plaas
heet nie, maar die naam Waterval is die eerste wat 'n mens by so 'n omskrywing te
binne skiet. As 'n mens nou Jan Donkie se mededeling aan Abraham H. de Vries
onthou en in die Novo-omgewing naby Riversdal gaan rondsoek, kom jy af op die
plase Waterval en Groot-Waterval. Nie een van dié twee plase lê egter in 'n ‘bergkloof’
nie en by die familiegrafte is daar geen spoor van Rachel Langenhoven nie. Gaan 'n
mens egter die transportaktes van die negentiende eeu na, kom jy af op die plaas
Elands Fontyn Nommer 64 wat in die jare 1838-1854 in besit was van A.P. Blignaut
voordat dit aan die Berliner Mission Gesellschaft verkoop is om die sendingstasie
Amalienstein te word. Op hierdie plaas, en in die rigting van die Klein-Swartberge,
lê 'n gedeelte wat nooit apart opgemeet is nie maar by almal in dié omgewing as
Waterval bekend was. Só is dit inderdaad ook op gebiedskaarte van dié geweste
aangedui. Langenhoven sê dan ook in U dienswillige dienaar dat sy grootvader se
plaas ‘in 'n watervalbergkloof (was) kort bokant waar later die Berlynse sendingstasie
Amalienstein aangelê is’.59 Hierdie plaas met sy waterval, kilometers ver sigbaar en
groter as enige ander waterval in die nabygeleë Seweweekspoort, kan moeilik iets
anders wees as die onderdeel van Elands Fontyn Nommer 64 wat die Blignauts besit
het. Op die doodkennis van Rachel Margaretha Susanna Blignauld (nou met 'n tweede
1
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en 'n d gespel) word dan ook vermeld dat sy gebore is ‘te Waterval, Distrikt
Riversdale’. 'n Mens kan vermoed dat Blignaut en sy vrou na die verkoop van hulle
plaas aan die Berliner Mission Gesellschaft woonreg op Waterval (wat nooit 'n aparte
plaas was nie) vir hulself behou het. Vir bejaarde mense, soos hulle in 1873, was dit
op ongeveer twintig kilometer afstand in die onmiddellike nabyheid van hulle kinders
op Hoeko.
Die doodkennis vermeld verder die name van die oorledene se ouers: Andrias
Petrus Blignauld en Margaretha Susanna Petronella van Wyk. Die beroep van die
oorledene word aangedui as ‘landbouwer’; dit was die gebruik in die Kaapkolonie
van die negentiende eeu om die beroep van die eggenoot in te vul indien die
gestorwene nie self 'n beroep beoefen het nie. Die doodkennis is onderteken op 25
Augustus 1873 op die plaas Weltevreede deur C.J. Langenhoven (eggenoot van
Rachel), met J.J. Nel as getuie. Weltevreede, of Weltevreden soos dit vandag heet,
is die buurplaas van Hoeko, en Nel was die eienaar en na alle waarskynlikheid
vrederegter met die volmag om amptelike registrasies waar te neem. Terwyl dit nog
deel van die Swellendamse distrik gevorm het, is Weltevreden in erfpag toegeken
aan A.P. Blignaut en het dit in daardie stadium regstreeks aan Elands Fontyn gegrens.
Die problematiese deel van die doodkennis, wat - waarskynlik deur Nel - op gewone
papier en nie op die voorgeskrewe vorm uitgeskryf is nie, is die mededeling dat die
gestorwene ‘overleeden (is) 18de Augustus 1873 ter zyner woning’. Aangesien die
eggenoot se naam nêrens, behalwe dan in sy handtekening onderaan, vermeld word
nie, wys ‘zyner’ binne hierdie konteks terug na Andrias Petrus Blignauld en ‘woning’
na Waterval, waar Rachel gebore is en waar die vader en moeder blykbaar steeds
woonagtig was.
Indien hierdie afleiding korrek is, moet 'n mens verder tot die gevolgtrekking kom
dat die moontlike besluit van die ouer Langenhoven-egpaar en die eggenoot van
Rachel om die siek, verwagtende en erg geskokte vrou na haar ouers se huis te
vervoer, in 'n verdere ramp ontaard het. As gevolg van die skok en die rit op die
perdekar oor 'n afstand van twintig kilometer is die bevalling geïnisieer, het die
geboorte vroegtydig plaasgevind en is die moeder vyf dae later oorlede. Wat dus
bedoel was as 'n daad in die beste belang van moeder en kind, het tot 'n verdere
katastrofe gelei.
Hierdie teorie - want veel meer as 'n teorie is dit nie - het slegs die
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wankelrige substansiële basis dat die frase ‘ter zyner woning’ binne die spesifieke
konteks na die oorledene se vader terugverwys. Enigiemand wat al met ou dokumente
uit vorige eeue te make gehad het, weet egter maar alte goed dat daar talle
verskrywings en foute in voorkom en dat die registrasies dikwels onvolledig is. So
'n enkele frase kan dus nie as deurslaggewende bewysvoering geld nie. 'n Mens
vermoed egter dat vrederegter Nel, hoe onsorgvuldig ook al, met die ‘zyner’ in
‘overleeden ter zyner woning’ die eggenoot van die oorledene bedoel. C.J.(Z.)
Langenhoven het immers langs hom gestaan terwyl hy besig was om die doodkennis
uit te skrywe.
By Langenhoven self was daar, soos uit U dienswillige dienaar blyk, geen twyfel
dat hy op Hoeko gebore is nie. As hy in hoofstuk 2 praat van die plaas waar hy
‘gebore is en groot geword het’,60 bedoel hy Hoeko, terwyl hy in hoofstuk 3 verwys
na een van die eerste stukke grond wat Pieter Guillaume Langenhoven bygekoop het
as ‘die einste plek waar ek later gebore is’.61 In sy outobiografie sê Langenhoven dat
sy genetiese vader ‘aan die westekant van die rivier onder die bronsloot gewoon’
het, dié gedeelte van die plaas waar hy na die brand in die Outeniekwaberge opnuut
begin boer het. Dit is in hierdie huis, so sê hy uitdruklik in hoofstuk 4, waar hy gebore
is en van waar hy na die dood van sy broertjie en sy moeder na sy oom en tante se
woning, ‘die ou opstal aan die oorkant van die rivier’,62 geneem is om in hulle
pleegsorg geplaas te word. In die huis aan die oostekant van die rivier het
Langenhoven, volgens sy eie getuienis, ‘die eerste sewe agt jaar van (sy) lewe
deurgebring’.63 Dié deel van die plaas was, volgens die transportakte, sedert 16 Mei
1860 in besit van Cornelis Vrey, Margarita Susanna Petronella Blignaut se eerste
man. Toe sy op 24 Desember 1860 weer getroud is, het sy en haar tweede man bly
woon op die Vreygrond, terwyl Pieter Guillaume Langenhoven met die jare ander
grond bygekoop het, onder meer dié deel aan die oorkant van die rivier wat deur sy
jonger broer bewoon is. Intussen het hy egter ook deur sy huwelik die eienaar van
die grond aan die oostekant van die rivier geword, want op 30 Junie 1883 kon hy 'n
transport van dié deel van die plaas laat uitreik ten gunste van sy stiefskoonseun
Willem Jacobus van der Merwe, wat getroud was met die Vrey-dogter uit sy vrou
se eerste huwelik. Blykbaar het Pieter Guillaume en sy vrou in 1883 egter reeds
oorgetrek gehad na die westekant van die rivier, want Langenhoven sê dat hy net
‘die eerste sewe agt jaar’64 van sy lewe in die ou opstal
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deurgebring het en dat sy genetiese vader tot sy agtste jaar, dit wil sê tot 1881 toe,
op Hoeko bly woon het voordat hy weer terug is na Hamelkop.65 Die huis waar
Langenhoven die eerste sewe of agt jaar van sy lewe gewoon het, bestaan vandag
nie meer nie.66
Indien hierdie inligting korrek is, beteken dit dus dat die geboortehuis oorspronklik
die woning was waar Langenhoven se genetiese vader aan die westekant van die
rivier gewoon en waar die pleegouers van sy agtste jaar af gaan woon het. Tog was
daar al die jare steeds onsekerheid oor die geboortehuis, want die dokumentasie by
die Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede (RNG) oor dié huis as geboortehuis
dateer uit die jare 1946 en 1947 en is besonder yl. In 'n brief van 9 Julie 1946 vra dr.
A. Kieser Sarah Goldblatt om hom te help met die dokumentering van Langenhoven
se geboorteplek. Op 10 Februarie 1947 rig hy 'n versoek tot die Historiese
Monumentekommissie (voorganger van die RNG) om die ou opstal op Hoeko tot
geboortehuis te verklaar, maar sy enigste bewysvoering is dat alle gepubliseerde
bronne dié huis as sodanig aandui!67 So 'n lukraak motivering is egter nog nie
deurslaggewend genoeg om die opstal bo alle twyfel as geboortehuis te laat kwalifiseer
nie.
Waarskynlik was Sarah Goldblatt, wat te alle tye die belange van Langenhoven
op die hart gedra het, bewus van stories soos dié van Jan Donkie en die onsekerheid
wat as gevolg daarvan ontstaan het. So iets moes in regstreekse stryd met haar
ingebore sin vir orde en fatsoen gewees het. Sy sou 'n onbetwisbare en
ondubbelsinnige oplossing vir die hele aangeleentheid wou hê. As Langenhoven dan
nie meer 'n bestaande geboortehuis gehad het nie, sou sy met haar kenmerkende drif
en ywer vir hom een skep en sorg dat dit so verklaar word. Die aangewese huis was
die bestaande opstal op Hoeko, en die nodige dokumentasie sou sy verkry van
Vroutjie, wat as weduwee en oudste oorlewende van dié vroeë jare 'n onaantasbare
posisie beklee het.
Daarom dat sy juis in die tyd tussen Kieser se twee briewe in haar eie handskrif
en voor 'n getuie 'n volledige verklaring oor die hele aangeleentheid van Vroutjie,
in daardie stadium reeds vier en tagtig jaar oud, afgeneem het. Hierdie verklaring is
opgestel en onderteken te Arbeidsgenot op 12 Januarie 1947, met ander woorde
minder as 'n maand voor dr. Kieser se voorlegging in verband met die Hoeko-opstal
aan die Historiese Monumentekommissie.
In dié verklaring sê Vroutjie onder meer dat sy voor haar huwelik
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met Langenhoven op 11 Januarie 1882 met Anthonie Georg Eliab van Velden getroud
was tot sy dood in Februarie 1893 en dat hulle op Ladismith woonagtig was. Haar
eerste man, so gaan sy voort, ‘was baie intiem bevriend met Pieter Guillaume
Langenhoven woonagtig op Hoeko’, soos ook haar skoonvader, ds. Van Velden, wat
al dood was toe sy met sy seun getroud is. Pieter Guillaume en sy vrou was die
pleegouers van haar tweede man. Na haar huwelik met Van Velden het sy dikwels
by die Langenhovens op Hoeko gaan kuier, ‘lange jare voordat daar enige gedagte
was’ dat sy met hul pleegseun sou trou. ‘Tydens my besoeke op Hoeko in Oom Pieter
se huis’, so sê sy, ‘het hy en sy vrou ons dikwels vertel van die tragiese gebeurtenisse
in verband met Cornelis Jakob Zetuin68 se geboorte. Ek weet waar sy ouers se huis
gestaan het. Oom Pieter, en trouens ook ander mense op Hoeko, het my dikwels
beduie waar die pondok gestaan het wat aan die brand geraak het - as gevolg waarvan
'n seuntjie van Cornelis se ouers verbrand is, en as gevolg waarvan Cornelis se ouers
na Oom Pieter gekom het om hulp te soek omdat die moeder wat verwagtende was
hulp nodig gehad het.... Oom Pieter en Tante Grietjie het my dikwels vertel hoedat
Langenhoven toe in sy huis gebore is, en gewys in watter kamer.69 Dit is dieselfde
huis waar ek soos hiervoor beskryf is, gekuier het. Dit is dieselfde huis wat nou
aangewys word as Langenhoven se geboortehuis.’
Dat Vroutjie nog in 1947 'n dokument van dié aard in die handskrif van Sarah
Goldblatt onderteken het, kan net op een ding dui. Saartjie wou graag die onsekerheid
in verband met Langenhoven se geboorteplek finaal beëindig deur 'n kanonieke
weergawe as enigste en absoluut getroue verslag te bied. Dit was trouens 'n bekende
en kenmerkende werkwyse van haar om uitsluiting en sanksionering deur middel
van 'n verklaring te verkry indien daar enige sweem van twyfel oor 'n saak rakende
Langenhoven bestaan het. Kieser se dokumentasie vir die Monumentekommissie
was egter ontoereikend. Saartjie sou met 'n verklaring van Vroutjie 'n deurslaggewende
bydrae kon lewer om die Hoeko-opstal tot geboortehuis te laat verklaar, nog 'n
gedenkteken vir haar geliefde ‘Chief’ in die reeds indrukwekkende reeks en iets wat
sy kon byvoeg by die uitvoering van haar taak as administratrise van sy nalatenskap.
Vroutjie se verklaring is egter, soos dit deur Sarah Goldblatt afgeneem is, regstreeks
teenstrydig met Langenhoven se eie inligting. In
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hoofstuk 4 van U dienswillige dienaar sê hy uitdruklik dat hy uit die huis van sy
genetiese vader, ‘waar ek gebore is’ en waar hy weer van sy agtste jaar af gewoon
het, geneem is na die huis van sy pleegouers, ‘die ou opstal aan die oorkant van die
rivier’.70 Hierdie inligting klop ook met die familie-oorlewering by die Van der
Merwe-familie van Hoeko dat die klein babatjie na die dood van sy moeder deur die
rivier na die huis van die pleegouers gedra is.71 As Vroutjie dus sê dat Langenhoven
se ouers uit nood na hulle broer en suster om hulp gekom het en die kind toe in hulle
huis gebore is, beteken dit dat die geboorte in die ou opstal was, nie in die huis waarin
hulle vanaf Langenhoven se agtste jaar gewoon het en wat tans as die geboortehuis
aangedui word nie.
'n Mens moet hierdie dubbelsinnigheid egter bloot aan 'n slordige bewoording
toeskryf. As Vroutjie sê dat Langenhoven in die huis van die pleegouers gebore is,
beteken dit eenvoudig dat sy die huis bedoel wat later deur die pleegouers bewoon
is, nie die huis waarin hulle ten tyde van die geboorte was nie. Die mededeling dat
‘Cornelis se ouers na Oom Pieter gekom het om hulp te soek’, beteken dan ook
presies wat dit sê - nie dat hulle hul intrek in sy huis geneem en die geboorte daar
plaasgevind het nie. Dit is jammer dat Sarah Goldblatt nie versigtiger met die afneem
van die verklaring was nie, want die dokument is as gevolg daarvan nie 'n afdoende
bewys vir die kwessie in verband met die geboortehuis nie. 'n Mens kan dus nie
anders nie as om die enigsins vreemde dokument in so 'n laat stadium van Vroutjie
se lewe en met Saartjie as inisieerder te beskou as 'n poging om dokumentasie uit 'n
baie ou mens te pers waar daardie dokumentasie broodnodig vir 'n verdere mylpaal
in die Langenhoven-verering was.
Daar is egter geen rede waarom Langenhoven se eie weergawe dat hy op Hoeko
in die destydse huis van sy genetiese vader - die latere huis van sy pleegouers - gebore
is, nie as die finale antwoord aanvaar moet word nie. Die moontlikheid van Waterval
as geboorteplaas berus slegs op die wankelrige basis van die onsorgvuldig opgestelde
doodkennis en Jan Donkie se verhaal wat tipies van die Klein Karoo met sy talle
legendes is. Daarby is dit 'n kenmerkende eienskap van die mense van die Klein
Karoo dat hulle nie oor persoonlike leed bly praat en pieker nie. Die bodemgesteldheid
met sy uiterstes in temperatuur, sy wisselvallige reënval en die algemene eise wat
dié toestand vir lewens-
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behoud stel, het met die jare 'n tipe mens gekweek wat die swaarkry sinvol in sy lewe
kon verwerk. Dat Langenhoven wel vroeg in sy lewe van sy moeder se dood kort na
sy geboorte moes verneem het, kan 'n mens sonder twyfel aanvaar, aangesien sy
genetiese vader nog 'n hele paar jaar op Hoeko bly woon het. Tog het sy vader,
volgens getuienis in U dienswillige dienaar, hom ‘eenmaal’ wel iets van die
traumatiese gebeurtenis vertel, maar ‘nie maklik van daardie dae gepraat nie’72 - 'n
aanduiding van hierdie geharde geslag mense se aard as dit by sake van intense leed
kom. Dit was in stryd met die wesentlike ingetoënheid, woestynaard en geestelike
weerbaarheid van hierdie mense van die Klein Karoo.
Langenhoven self het naas die inligting in U dienswillige dienaar in sy skeppende
werk slegs in 'n enkele verhaal 'n situasie opgebou wat heenwysings na sy eie geboorte
bevat, en selfs dié geval is met allerlei ander besonderhede omgewe om die
outobiografiese lading te versluier. Dit is ‘Die skaduwee van die skyndood’ in Aan
stille waters I, waarin gepraat word van 'n seuntjie met die naam Gideon wie se
moeder vyf dae na sy geboorte dood is, iets wat later, ‘toe hy dit as kind verneem
het,...so 'n geweldige indruk op sy jeugdige verbeelding gemaak...(het) dat sy
eienaardigheid daarvandaan gekom het’.73 Naas hierdie verhaal het Langenhoven
ook nog, maar dan slegs as 'n bystellende terloopsheid, iets van die omstandighede
van sy geboorte in die lesing ‘Inkomste en uitgawe’ in Die opdraande pad vermeld:
‘Hierby het ek nog nie gereken wat dit my moeder gekos het om my in die wêreld
te bring nie: in my geval terloops gesê, het dit haar dood gekos - op sigself 'n
onbestaanbare prys vir die klas artikel wat julle nou hier voor julle sien.’74 Hierdie
twee geïsoleerde gevalle is egter die somtotaal waarin 'n dramatiese en bewoë deel
van Langenhoven se lewe in 'n uitgebreide oeuvre neerslag vind.
Die teorie oor die moontlike geboorte op Waterval berus dus slegs op 'n enkele
frase in die doodkennis van Langenhoven se genetiese moeder en verder op blote
bespiegeling. By meer as een geleentheid sê Langenhoven egter self in U dienswillige
dienaar dat hy gebore is op Hoeko in die huis wat deur sy genetiese vader bewoon
is. Daar bestaan geen dokumentasie hoegenaamd wat hierdie inligting weerspreek
nie. 'n Mens kan dit dus as feitelik korrek aanvaar.
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IV
Na die dood van Rachel is die klein en tenger Langenhoven na sy oom en tante se
huis, die ou opstal op Hoeko, gebring, waar hulle hom as hulle eie kind aangeneem
het. Hulle was vir die res van sy lewe sy ‘Pappie en Mammie’, terwyl hy na sy
genetiese vader altyd as ‘Anderpa’ verwys het.75
Alhoewel hulle goeie maters was en hulle ‘met 'n halwe woord aan mekaar
verstaanbaar (kon) maak’,76 het Langenhoven en Anderpa se paaie van betreklik
vroeg af uitmekaar geloop en het hulle mekaar selde gesien. Tot Langenhoven se
agtste jaar het Anderpa op Hoeko bly woon, maar in 1881 het hy as gevolg van 'n
langdurige droogte in die Ladismithse distrik besluit om terug te trek Hamelkop toe,
al was die basiese rede waarskynlik sy onafhanklikheid van gees wat hom verhinder
het om as bywoner by sy broer te bly. Van tyd tot tyd het Langenhoven egter Anderpa
daar besoek, in sy jonger dae saam met sy Pappie en later alleen. Skoolopleiding het
Anderpa nie gehad nie, maar hy was vlug van verstand en kon ‘die essensiële
grondslae (van)...een of ander vreemde vraagstuk’77 onmiddellik raakvat ‘en tot hulle
logiese konsekwensies uitredeneer’.78 Naas hierdie intellektuele vermoë was hy ‘rein
van handel en wandel’:79 'n eerbare en opregte man wat waarheidsliefde hoog geag
het. Om sy skerp verstand te illustreer, vertel Langenhoven in U dienswillige dienaar
hoe hy op 'n keer onaangekondig by Anderpa se huis op Hamelkop aangekom het.
Op die vraag ‘Wie is daar?’ sê Langenhoven: ‘Die verlore seun’, 'n antwoord wat
onmiddellik die verdere vraag ontlok: ‘En wat het jy met die man se varke gemaak?’80
Ook later, toe hy reeds senator was, het Langenhoven en sy vrou 'n keer op Hamelkop
oornag, waarskynlik om van die hoogs bejaarde Anderpa, in daardie stadium reeds
ylend, afskeid te neem. Om die plaas te bereik, is hulle per trein tot by Klein-Brak
en vandaar het die losieshuiseienaar, mnr. Van Rensburg, hulle met sy Fordmotor
tot op die hoogte gebring. Om by Anderpa se huis onder in die gat uit te kom, is hulle
met een van sy halfbroers per perdekar verder.
Anderpa se huis het heeltemal onder in die leegte op Hamelkop gelê. Hierdie huis
is gebou deur pale in te plant, sparre weerskante met takke tussenin aan te bring en
die geheel met klei te versterk en die gewels uit rou stene op te bou. Die huis is deur
Anderpa in 1881 kort na sy terugkeer op Hamelkop opgerig en dit het, ten spyte van
die nat weer
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in dié geweste en die skamel grondstowwe waaruit dit gebou is, honderd jaar bly
staan totdat sy kleinseun, prof. H.P. Langenhoven, dit as gevolg van die bouvalligheid
in 1981 laat afbreek het. Die pad daarheen is met pik en graaf uitgekap, terwyl die
wildernis by die rivier ontbos moes word. Om die landerytjies wat aangelê is, nat te
lei, moes Anderpa en sy seuns 'n sloot bo uit die rivier aanlê.
Reeds op Ladismith is Anderpa weer getroud, hierdie keer met Cornelia Maria
Joubert van Tradouw in die Swellendamse distrik. Sy is op 3 Mei 1911 in die
ouderdom van vyf en sestig jaar oorlede en die egpaar het - naas Langenhoven se
bloedbroer Philip, wat bly lewe het - tien kinders gehad van wie die oudste jonk
oorlede is, almal dus halfbroers en -susters van die skrywer. Anderpa was blykbaar
'n streng patriarg, want sy kinders moes hul plek vol staan en sommer klein-klein
begin werk. Van skoolgaan was daar as gevolg van die afgesonderdheid van die plaas
nie sprake nie. Lees en skryf moet hulle maar sommer op 'n informele manier
opgedoen het.
Anderpa is op 31 Mei 1923 dood en op Hamelkop begrawe. Op sy eenvoudige
grafsteen op die plaas staan naas sy naam en die datums van sy geboorte en oorlyde
die volgende woorde: ‘Vader as jy maar weer/ jou oë kan open/ watter veranderinge/
sal jy nie sien maar/ jy is baie ver beter/ waar jy vandag rus/ in stilte.’ By sy dood
het elk van die kinders, ook die skrywer, 'n gedeelte van die plaas en die bedrag van
£63.12.8 geërf.81 Tydens Langenhoven se eeufeesviering in 1973 het sy halfsuster
Margrieta Maria Elizabeth Boshoff, toe reeds sewe en negentig jaar oud, nog steeds
op Hamelkop gewoon. Sy is op 16 Junie 1977 oorlede. Ook Langenhoven se enigste
oorlewende eie broer, Philip Hendrik Morkel, het op die plaas geboer. Sy eerste vrou
was Anna Margaretha Beërtha Nordier, wat op 18 Maart 1877 in die distrik Calitzdorp
gebore is. Op twintigjarige leeftyd, op 23 April 1897, is sy en haar eerstelingdogtertjie
by die geboorte oorlede, die tweede keer dat 'n dergelike trauma iemand uit die gesin
van Cornelis Jacob Zetuin Langenhoven tref. Op 26 Julie 1898 is Philip met die
agtienjarige Susarah Elizabeth Hendrina Boshoff getroud en uit die huwelik is tien
kinders gebore. Hy is op 28 Julie 1939 op die plaas oorlede, meer as sewe jaar na sy
skrywerbroer.
Die Langenhovens van Hamelkop was hardwerkende, eerlike mense met 'n
realistiese inslag wat nie sommer dinge vir soetkoek sou opeet nie en om dié rede as
hardkoppig bekend kon staan. ‘Jou naam gaan
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voor jou uit’ is een van die uitsprake wat die skrywer se halfbroer Pieter Guilhelmus,
vader van prof. H.P. Langenhoven, dikwels gebruik het. Daarby was hulle mense
met 'n goeie verstand en uitstekende begrip van sake. As gevolg van die beperkte en
ongemaklike boerdery op 'n oorbevolkte plaas met baie skuinstes en klowe het die
geld vir verdere ontwikkeling en studie egter ontbreek, al was hulle ten gunste van
geleerdheid vir hulle kinders. Baie van die broers moes dus uitspring om elders 'n
heenkome te vind. Die meeste van hulle het 'n slag met woorde gehad en was gebore
storievertellers. So byvoorbeeld was Flippie, soos die skrywer se bloedbroer in die
wandel bekend gestaan het, 'n man wat sy woord goed kon doen. Hy het die gewoonte
gehad om, soos Langenhoven se pleegvader trouens ook, sekere stopwoorde te gebruik
om 'n bietjie twyfel by 'n te eksakte uitspraak te laat insypel. 'n Uitspraak soos ‘Dit
lyk half reg’ was byvoorbeeld 'n kenmerkende manier van praat by hom.
Ten spyte van die traumatiese eerste dae en weke van die skrywer was daar dus
'n geluk by die ongeluk. Langenhoven se pleegvader was by sy geboorte reeds besig
om 'n vermoënde man te word en die bodemgesteldheid van Hoeko het die
moontlikheid vir verdere ontwikkeling gebied wat op Hamelkop nie moontlik was
nie. Hoeko, geleë aan die voet van die Klein-Swartberge in 'n vrugbare bergvallei,
was die mooiste plaas in die kontrei, met meestal standhoudende water uit die berg.
Met die riviertjie naby die ou opstal en wilgerbome op die damwal het die
plaasbewoners ná aan die natuur geleef, iets wat versterk is deur die omsetting van
die volstruisboerdery - wat sy eerste insinking kort na Langenhoven se geboorte
begin beleef het - na vrugtekwekery en 'n bietjie wynbou. Naas die smidswinkel
waarin sy pleegvader waens gemaak het, was daar op die plaas ook 'n klein skooltjie
vir die opleiding van die kinders uit die buurt.
Met al hierdie voordele was Langenhoven by sy pleegouers op Hoeko dus veel
beter daaraan toe as sy broer en halfbroers en -susters op Hamelkop. Op 'n vraag
waarom hy nie so geleerd was as sy broer nie, het Flippie by geleentheid gesê: ‘Iemand
het vir Kerneels met sy kop aan die krip vasgemaak en vir my net andersom!’82 Daarby
het Langenhoven van vroeg af in sy onmiddellike omgewing ervaar dat harde werk
met ‘blymoedige vlyt’83 gepaard kon gaan en in 'n lewe van ‘vergenoegdheid en
kalmte en geluk’84 gestalte kon vind, te midde van ‘'n samelewing van 'n klas mense,
wat betref skoonheid en min-
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saamheid en deugsaamheid en eenvoudige opregtheid, wat deur geen ander volk of
tyd ooit oortref is nie’.85 Daarnaas het hulle, danksy kennis van die Hollandse
Bybelvertaling, oor ‘'n kragtige, skilderagtige oorspronklikheid van
uitdrukkingsvermoë’86 in Afrikaans beskik wat vir hom die allerbeste leerskool was
wat hy vir sy eie taal kon kry. Hierdie mense van die Klein Karoo het hom sy hele
lewe lank bygebly en dié agtergrond het hy nooit verloën nie. Feitlik aan die einde
van sy lewe kon hy steeds sê: ‘Ek is nog vandag een van daardie mense...En die spore
daarvan loop diep deur al my werk.’87
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Hoofstuk VI
Petiet
I
MET DIE DOOD VAN RACHEL MARGARETHA SUSANNA LANGEN-hoven

is die klein
Cornelis Jacob dus oorgebring na die ou opstal op Hoeko, waar hy onder die pleegsorg
van sy oom en tante, Pieter Guillaume en Margarita Susanna Petronella Langenhoven,
geplaas is. Die huis waarin hy gebore is en weer van sy agtste jaar af gewoon het en
wat vandag nog - met aanbouings - op Hoeko te sien is, was 'n boerewoning uit die
vorige eeu met twee gewels, 'n solder en 'n stoep van ronde klippe, 'n lang reguit huis
met drie vlerke sonder buitegeboue. Reg voor die woning was twee
goudwilgerboompies en 'n kweekwerf waarheen stoele en 'n tafel dikwels op 'n mooi
dag vir 'n ete buitenshuis uitgedra kon word. In teenstelling tot die strooi of sink wat
algemeen in dié geweste voorkom, het die Hoeko-opstal 'n rietdak gehad, iets wat
meer tipies was van die Duineveld in Riversdal se wêreld.1
Met sy geboorte was die klein Cornelis - wat gou van sy pleegvader die bynaam
Petiet gekry het2 - baie swak en is daar vir sy lewe gevrees. Omdat hy so sieklik en
tenger was, het die Duitse sendelingspaar by Amalienstein, mnr. en mev. Meyer,
hom met homeopatiese middels gedokter. Volgens Langenhoven se latere vriend
Jacob Smit, vir wie die skrywer op grond van sy lengte altyd Psalm 119 sou noem,
is die melk van 'n spesiale koei uit die Grasveld gebruik om hom te voed.3 Volgens
mev. Miemie Joubert, wat saam met Langenhoven op Hoeko grootgeword het, is hy
egter gevoed met die melk van 'n perd, 'n bruin perd met 'n wit kolletjie op die voorkop
aan wie die boere die naam Bruintjie gegee het.4 Oor sy eerste sukkelende paar
maande op aarde skryf Langenhoven self in U dienswillige dienaar: ‘Dokters was
daar nog nêrens in ons geweste te kry nie; daar was maar die gewone huismiddels
met die óú boererate en die instink van liefde om hulle toe te pas. Vandag het hulle
hierdie min5 gekry, môre daardie; dan was dit: 'n wit vrou, dan weer 'n aia; dan weer
het hulle met botteltjies gesukkel, met koeimelk en bokmelk en donkiemelk.’6
Tog kon die pleegouers met die uiterste sorg en nagwake die pap babatjie deurhaal
en het hy geleidelik sterker geword. Met sy geboorte
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was Margarita Langenhoven - tant Grieta, het die ander kinders haar genoem - reeds
'n vrou van sewe en veertig jaar. Langenhoven beskryf haar in U dienswillige dienaar
as 'n mooi, tengerige vroutjie met fyn gelaatstrekke, dik swart hare en ‘'n paar donker
liefde-stralende oë’.7 Sy was 'n diep gelowige vrou en nooit, so gaan Langenhoven
in U dienswillige dienaar voort, ‘het ek haar 'n vloekwoord of 'n vuil woord hoor sê
nie’.8 As hy in sy roman Mof en sy mense die pleegmoeder beskryf as ‘die tengerige
ou moedertjie wat so saggies loop en so min praat en so soet kan glimlag’,9 lees die
ingeligte leser dit as 'n toespeling op Langenhoven se eie pleegmoeder. In een van
sy mooiste essays in Aan stille waters I herken 'n mens in sy uitweiding oor die waak
by 'n sterwende die naswewende beeld van die dood van sy pleegmoeder, wat op 24
Augustus 1912 in die ouderdom van 85 jaar en 10 maande oorlede is: ‘Elke trek van
die beminde heengegane is helder voor my, ek sien die uiteindelike stuipbeweging
van die uiterste van die stryd, en die stilte wat volg.’10 As Sarah Goldblatt hom jare
later oor die dood van een van hulle gesamentlike vriende se moeder inlig, herinner
dit hom weer aan sy pleegmoeder se sterfbed. ‘Haar gesig’, skryf hy op 20 November
1927 aan Sarah, ‘was vergaan van ouderdom en van die laaste siekte, maar die dood
het daar 'n skoonheid op gebring soos selfs my liefde dit nooit ook in haar jonger
jare gesien het nie. Weer en weer het ek die laken waaronder sy bedek was gaan
oplig, en toe hulle haar in die kis gesit het en besig was om toe te skroef, het ek die
deksel weer laat oopmaak vir die laaste sien. Ek kan haar nou-nog daar sien lê, met
daardie uitdrukking van saligheid. Wat het die sterwende oë gesien wat die lewende
nie kan sien nie? Die Here openbaar altyd so byna-byna, en daar hou Hy op. Maar
deeskant wat ons nognie ten volle moet weet nie, openbaar Hy genoeg om ons volle
vertroue te gee.’
Voor haar huwelik met Piet Langenhoven was Grieta getroud met Cornelis Vrey,
'n wewenaar met nege kinders uit sy vorige huwelik. By hom het sy twee kinders
gehad: Margarita, getroud met Willem van der Merwe, wat later die boerdery van
sy stiefskoonvader op Hoeko oorgeneem het maar nog voor die dood van sy
skoonmoeder oorlede is; en Andries, wat vroeg deur sy eie hand gesterf het11 - die
eerste van 'n reeks selfmoorde in Langenhoven se aangetroude familie. Op betreklik
vroeë ouderdom, in 1858, sterf Vrey na 'n lang lyding aan kanker, en op 26 Desember
1860 tree Grieta in die huwelik met Piet Langenhoven, 'n egverbintenis wat meer as
51 jaar sou duur. Uit die huwelik is geen
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kinders gebore nie, maar hulle het saam, naas die elf Vrey-kinders, nog vier
weeskinders aangeneem. Hulle het op Hoeko bly woon totdat hulle hulle in 1902 op
Ladismith, in Koninginstraat naby die huidige ouetehuis en biblioteek, gaan vestig
het. In 'n ‘In memoriam’12 wat hy by haar dood geskryf het, vermeld Langenhoven
weer haar ‘ligte bijna onhoorbare stappie’, haar lewe van diensvaardigheid en liefde
en hoe hy by die sponde aanwesig was toe die doodsangs volgens die dokter daar
moes wees. Vir haar, so skryf Langenhoven, ‘was daar (egter) geen strijd nie, maar
vrede’; slegs die asem het swakker en swakker geword en uiteindelik met drie suggies
uitgegaan.13
Net soos sy pleegmoeder was ook sy pleegvader besonder geheg aan die klein
Petiet. In U dienswillige dienaar skryf Langenhoven: ‘Hulle had my baie, baie lief,
meer as honderdvoudig my uiterste verdienste; en geen erkentenis van my kan ooit
in die vérste verte betuig wat ek aan hulle verskuldig is nie.’14 Sy Stukkies en brokkies
van 1911, in 1914 opgeneem in die eerste uitgawe van Ons weg deur die wêreld, dra
hy aan hulle op. As dié boek in 1922 met die derde uitgawe in drie dele verskyn,
verwys hy in die voorwoord by deel II met groot deernis na albei sy pleegouers wat
intussen oorlede is: ‘En met die verloop van jare word my verlange meer en meer,
en so word my gevoel van verpligting en erkentenis groter en swaarder vir die liefde
wat hulle my gegee het - die liefde wat van hulle kant soveel te teerder was om rede
die verdriet en kommer wat ek hulle veroorsaak het.15 Ek kan nou maar hierdie werkie
aan hulle nagedagtenis wy. Daar waar hulle is, wie weet, sal hulle verstaan en maar
weer, soos deur hulle lewe lank op aarde, die tekortkominge van hulle onwaardige
ou aangenome seuntjie vergewe.’16
Op talle plekke elders in sy oeuvre kom die besondere band tussen pleegvader en
seun tot uiting. As daar in die drama Vrouetrou gepraat word van 'n vader vir wie
baie van sy pleegkinders as Oupa aanspreek, slaan dit op Piet Langenhoven. In
dieselfde drama vereenselwig die skrywer as die ‘aalmoes-kind’ hom met sy
Mieta-karakter se liefde vir haar aangenome vader en roep hy die wêreld van die
plaas met sy perskeboord, lemoene en wingerd, die meule, die waenhuis, die kalwers
en lammers en die ‘wilgers, eike, pypsteel (en) fluitjiesriet’ by die rivierbedding in
die herinnering.17 Regstreekse inligting oor sy pleegvader verskaf hy in hoofstuk 3
van die eerste gedeelte van U dienswillige dienaar. In die eerste jare van sy huwelik
het Piet Langenhoven dit
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moeilik gehad en sy stiefkinders moes met die plaaswerk help. Hy was egter 'n
hardwerkende boer wat ook met sy wamakery en transportryery Transvaal toe sy
inkomste in so 'n mate aangevul het dat hy met verloop van jare oordeelkundig grond
kon koop, verbeterings op die plaas kon aanbring en verstandige beleggings kon
maak. ‘'n Afrikaner het staal genoeg’, was een van sy uitsprake; ‘hy moet net
behoorlik geslyp word.’ Tydens die togte het sy vrou hom gehelp om die wa uit te
span, want sy het 'n wonderlike beheer oor die osse gehad en die diere het 'n soort
ontsag vir die tenger vroutjie gekoester. Later jare kon Langenhoven in Ons weg
deur die wêreld II skryf oor gedroogde beskuit, rosyne, amandels, winddroë wors
en koffie wat tydens die togte op die wa saamgeneem is en hoe hulle in die aande
by 'n vuurtjie op opvoustoeltjies die ete kon geniet, met 'n plat vaatjie wat by die
rivier vol water gemaak is.18 By die huis was Grieta die ‘melkvrou’ wat sag met die
koeie kon werk, terwyl haar man die kanne melk by die afhaalpunte moes besorg.
Hulle was sterk godsdienstige mense en jare lank het Piet Langenhoven sy wyk as
ouderling verteenwoordig en by geleentheid as lid van die Sinode die sittings in
Kaapstad bygewoon. Later het hy ook diens gedoen as lid van die plaaslike
afdelingsraad. Alhoewel hy weinig boekgeleerdheid gehad het en soos die meeste
mense van sy leeftyd en agtergrond maar net sukkelend kon skryf, het dit by hom
nie aan ingebore wysheid ontbreek nie. Baie mense in die omgewing het dan ook na
hom opgesien en dikwels kon hy hulle, op sowel persoonlike as finansiële vlak, van
advies bedien.
Met sulke sorgsame pleegouers kon die jong Petiet dan ook in ideale omstandighede
grootword, veral ook omdat die lewe op Hoeko in die Klein Karoo 'n vrugbare
teelaarde vir die skeppende verbeelding was. Met die waterstrome uit die bergklowe,
die bloekomboom met die baie vinke, die wilgers by die dam, die rietbos by die
rivier, die bronsloot en die baie vrugtebome was Hoeko 'n ware ‘lushof’,19 soos die
skrywer dit later sou noem. Tydens sy kinderjare het die smidswinkel op die plaas,
waarin sy vader se boesemvriend Ewert Kleynhans werksaam was, en die
wamakerswinkel van sy vader 'n groot rol in sy lewe gespeel. In die smidswinkel het
hy nie dikwels gekom nie, want op 'n keer het hy 'n vuurwarm stuk yster opgetel en
moes sy hand 'n week lank in konfytlappe gehou word. Daar was ook die gevaar dat
van die vonke in sy oë kon beland.20 By die wamakerswinkel is hy egter dikwels
toegelaat om tussen die saagsels en houtkrulle te speel en vir homself uit die
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afvalplankies 'n huisie te bou.21 As sy pleegmoeder in die namiddag om vieruur koffie
en brood vir sy Pappie gebring het, was daar altyd vir hom 'n koppie melk by.22 Met
die gemengde boerdery op Hoeko, wat gewissel het van groot- en kleinvee, vrugte,
groente en wingerd tot saailande en volstruise, het Petiet in sy kinderjare 'n agrariese
agtergrond leer ken wat 'n ryk bron vir sy latere skryfwerk sou wees, 'n soort wêreld
wat aan 'n groot deel van sy potensiële leserspubliek bekend was. Op die plaas is die
meeste benodigdhede vir eie gebruik self gemaak: velskoene, velbroeke en pantoffels
van gelooide leer, osrieme, gedroogde rosyne en pruime, moskonfyt, biltong, wors
en ander vleis wat self geslag en boerseep en kerse wat uit vet gemaak is. Op talle
plekke in sy werk is die Karoo-wêreld van sy jeug en die plaas naby die berge die
agtergrond vir 'n verhaal. ‘Is daar nog so 'n mooi toneel wáár ook op die wêreld as
óns plaas hier?’ vra Poppie aan haar broer Frikkie in Mof en sy mense. ‘Kyk die
donkergroen van die lande teen die vaal koppies en die stukkie blouberg daar ver,
anderkant...En alles verheerlik deur die goue gloed van die Karoo-son uit die diepte
van die blou van die hemel.’23 In die vleiland op Hoeko was 'n populierbos met 'n
dam. Daar het klein Petiet dikwels gesit - volgens sommige mense wat hom in dié
tyd geken het die agtergrond vir sy latere Aan stille waters.
Alhoewel hy as kind al die nodige liefde van sy pleegouers ontvang het, is hy baie
streng grootgemaak. Een van die vroegste herinneringe van die jong Petiet was hoe
hy as 'n seuntjie van skaars twee jaar na 'n verdiende pak slae by sy hondjie gaan sit
en huil het.24 Sy ouers moes egter gou agtergekom het hulle pleegkind is buitengewoon
intelligent, want vroeg-vroeg het sy moeder hom die alfabet geleer deur in 'n koerant
die a's met 'n speld vas te steek, daarna die b's, die c's ens. Op dié wyse kon Petiet,
tot sy Pappie se trots, op die jeugdige ouderdom van agtien maande al die letters van
die alfabet op 'n kaart uitwys25 en vroeg reeds lees.
Dit het egter nie beteken dat hy nie soms ook erg ondeund kon wees nie. Miemie
Joubert, dogter van Ewert Kleynhans, wat na haar ouers se dood ook by die
Langenhovens gaan woon het, kon op hoë ouderdom nog onthou hoe Petiet allerlei
lekkernye soos amandels, okkerneute, rosyntjies, heuning en biltong uit die
bo-soldertjie gaan steel het terwyl sy ouers aan die slaap was. Veral as dit in die
winter koud is en die ouers reeds in die bed, sê Petiet vir haar: ‘Miemie, ek het lus
vir
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koffie en solderkos.’ Dan trek hy sy skoene uit, gaan op na die bêresolder en haal
die eetgoed uit. ‘Hy het mos sulke klein handjies en voetjies gehad en het mos nooit
eintlik 'n groot man soos ander mans geword nie; hy het mos almelee so verpot
gebly.’26 As hy dan afkom, gaan haal hy ook sommer die koffie en hou hulle 'n lekker
nagfees. Die Bybel het hy van jongstyd af goed geken en tydens speeltye by die
plaasskooltjie het hy vir die ander kinders kerk gehou, met 'n hele gemeente bestaande
uit poppe van wilderissiebossies. Uit sy jeug kon Langenhoven later van jare die
doodskiste op die waenhuissolder nog goed onthou. Dit het gereed gestaan vir sy
ouers. Hy moes soms alleen en in die donker ‘lewende behoeftes’ daar gaan afhaal.
Dan was hy senuweeagtig om so tussen die swart kiste te beweeg.27
Meestal het die klein Petiet egter min met die ander kinders op die plaas gemeng
en was hy nooit 'n regte maat vir hulle nie. Hy het grootliks in die weelde van die
natuur opgegaan: die waterkloof, die groenskemer van die bos, die stromende
riviertjie, die voëls en bome of 'n vuurtjie in die veld as hy saam met sy ouers deur
die Huisrivierpas op weg was na Calitzdorp of as hy die groter wêreld van die
Grasveld tot by die see saam met hulle leer ken het.
Van vroeg af het hy deur sy vader se huisgodsdiens met die Bybel kennis gemaak
en moes die pleegkinders ook versies voorlees. Dikwels het Petiet dan die ondeunde
trek gehad om, as hy klaar was, die verkeerde versie vir een van die ander kinders
aan te wys! Op dié manier het hy egter die Bybel goed leer ken, ook omdat hy van
vroeg af die Bybelverhale aan sy Mammie se knie gehoor het.28 Maar ook ander
boeke het hy in sy vroeë jeug gelees. In Aan stille waters I vertel hy hoe hy in die
middel van 'n bloedige somer as seuntjie 'n lewensbeskrywing van Maarten Luther
in die hande gekry het. Die ‘volgende oggend ná brekfis’, so vertel hy, is hy na die
populierbos en het hy die boek ‘van begin tot end-uit deurgelees...Toe ek by die huis
terugkom was dit vieruur in die agtermiddag. Hulle het maar sonder my middag geëet
en my nie gesoek ook nie.’29 Dat hierdie optrede nie 'n uitsonderingsgeval was nie,
lei 'n mens af uit die opmerking dat dié soort ‘onbestendig-(heid) en lief(de) vir
dwaal’30 'n gewoonte was, al het sy huismense geweet dat hy darem altyd, nes die
kat, weer terugkom!
Toe hy later van jare in De Burger onder die pseudoniem Sagmoedige Neelsie
skryf en nog later die rubriek Aan stille waters behartig, kon Langenhoven steeds na
sy jeug op Hoeko vir allerlei staaltjies en avon-
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ture teruggryp. Op Hoeko was dit in sy jeugjare, so skryf hy by geleentheid,31 ‘nog
die tijd van die kappies. Hulle was hoog in die mode - fashionable en up-to-date.
Almaal het dit gedraag.... Ik onthou een van hulle nog goed: so 'n blauw duitse sis
(of een van die voorgangers van duitse sis, want ik denk amper dit was voor die dage
van Duitsland) met twee tamelik lang bande om om mijn keel te bind.... En daardie
selfde blauwbont bande het ik gekauw en gesuig en weer gekauw en weer gesuig en
hulle blij maar vogtig. Toen ik nou langsamerhand opskiet en van 'n meisie af begin
'n jongetjie te word, moes ik die kappie opsij sit - maar dit het swaar gegaan. Ik
onthou dit was op 'n Sondag toen Mammie mij met 'n hoed ingebreek het. Ik onthou
hom goed, so 'n vaal doptoppertjie met 'n blink lint. Ik was al te skaam - net so skaam
als vir die eerste broek. Ik denk amper ik het slage gekrij voor ik die dingetjie vir
mij laat opsit het.’
By 'n ander geleentheid, op 17 Maart 1923, skryf hy in sy Aan stille waters-rubriek
oor sy ervaring met volstruise op die plaas toe hy al 'n bietjie meer opgeskote was.
Dat Petiet van jongs af niks vir 'n volstruis oorgehad het nie, blyk uit sy verwysing
na 'n uitspraak in die Ou Testament dat 'n volstruis van verstand ontbloot is.32 ‘En’,
so voeg hy by, ‘van daardie ou dae af het hy nog geen merkbare vordering gemaak
om die gebrek aan te suiwer nie. Selfs nou, noudat ons hom mak gemaak het, het
ons hom nog nie wys gemaak nie.’ Hy vertel dan hoe Pappie by geleentheid 'n klomp
volstruise aangeskaf het en 'n buurman van hulle ook 'n klomp. Hy en 'n seun van
die buurman, in sy weergawe Andries, moes dan saam die voëls oppas. In daardie
dae het die boerderylande nog so te sê almal oopgelê, want daar was behalwe
voëloortreding niks gewees om oor rusie te maak nie. ‘Nou ja, ons twee was maar
met ons twee en die volstruise was met hulle twee dosyn. Ons kon nie die aangewyste
weiveld rondom toe-staan nie; ons kon ook nie aanhou met al in die rondte
omhardloop nie - dan raak die laaste ellendige voël ook aan die hardloop, elkeen 'n
besonderse koers nes die strale van die son. Hulle kon nooit verstaan, die vervlakste
goed, wat die plan eintlik met hulle was nie. En 'n mens sou sê hy was 'n eenvoudige
plan: hier is die wei-plek - hulle moet maar net vreet. Maar vir hulle bevatting was
selfs dit te diepsinnig. As ons weer sien, ek en Andries, kom van deuskant af 'n
buurman met 'n paar uit sy wingerd uit, dan weer van daardie kant af 'n ander met 'n
klompie uit sy bone uit; dan weer kort daarop 'n derde uit gindse rigting met 'n ander
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groepie - almal briesend. Party van hulle het gedreig om ons by ons paens aan te kla
en ander weer het eie reg gebruik en self ons getugtig ...’ Net lesers ‘uit volstruislose
dele van die land’, so sluit hy die relaas af, ‘sal miskien geneig wees om te vra waarom
die bure dan aan ons kom slaan het in plaas van aan die volstruise.’ Die antwoord
hierop is eenvoudig dat die volstruise op grond van die waarde van hul vere in daardie
dae ‘meer onskendbaar-heilig as 'n blote mensekind’ was.
Afgesien van moleste en irritasies soos dié met volstruise het die jong Petiet 'n
gelukkige jeug op Hoeko gehad. Naas homself, so skryf Langenhoven in U
dienswillige dienaar, het sy pleegouers nog vier ander aangenome kinders gehad.
Van hulle sê hy egter net dat hulle paaie ‘vroeg uitmekaar geloop’33 het. Met die
kinders van Ewert Kleynhans, die ystersmid op die plaas, het hy egter soos met broers
en susters saam grootgeword.34 Die ander valleibewoners, die bure, was aan almal
bekend en met almal bevriend, ‘so goed as verwante van een groot familie’.35
Onder dié mense noem Langenhoven in hoofstuk 5 van die eerste deel van U
dienswillige dienaar ou Lowies Stomphand, ou Daantjie Ellis, ou Ackerman en ou
Basson, almal eerlike mense, behalwe soms as dit by die gebruik van leiwater uit die
bronsloot kom - Langenhoven se eerste ervaring met waterregte waarop die boere
van sy kontrei so heilig was en waaroor hy later as regsgeleerde so 'n uitmuntende
deskundige sou word. Op 'n dag het Petiet se Pappie ou Stomphand gevang dat hy
‘so 'n straaltjie’ water uitgekeer het en hom met 'n hofsaak gedreig. ‘Dit was’, so
voeg Langenhoven by, ‘nie die gewone gebruik nie; as jy 'n man betrap dat hy jou
water steel, slaan jy hom met die graaf oor die kop, en as hy katswink is, laaf jy hom
daar in die sloot; en as hy nie gou bykom nie, laat jy na sy huis toe weet, en daarmee
is die sakie uit die wêreld.’36 Stomphand het by dié geleentheid wel met 'n belofte
van ander water as dit sy beurt is, van die ding afgekom, al het dit weer tot 'n nuwe
soort verneukspel gelei. Tog was daar nooit werklike vyandskap oor watersake nie.
In die geval van Bart Saayman van Weltevreden het dit egter wel gedreig. Hy was
'n man wat ‘so lief (was) vir water dat hy sy hele plaas vol dammetjies gegrawe het
sodat dit nes 'n heuningkoek gelyk het’.37 Op 'n keer het ou Bart Saayman tydens 'n
biduur só sterk gebid oor sy onchristelike bure wat nie 'n bietjie water vir hom gun
nie dat Daantjie Ellis - 'n man met Ierse bloed en tempera-
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ment in sy are - begin saambid en ou Bart begin rondpluk het, 'n strydlustigheid
waarby die bure moes ingryp. Oupa Gert van Zyl - later skoonvader van Anderpa,
wat ná Petiet se moeder se dood met sy dogter getroud is - het ook in die Hoeko-vallei
gewoon en was soos al die ander op sy watertjies gesteld. Toe hy op 'n dag merk dat
iemand van sy water steel en die man nog boonop sê dit lyk na reën, was die gort
gaar. ‘Ek het nie hier opgekom om die water uit die hemel te kom haal nie’, was sy
woorde. ‘Ek wil my water in die sloot hê. Hoe kom daardie jong wingerd van jou so
papnat - jou beurt is dan agt dae verby?’38
Maar al hierdie verskilletjies was nietighede. Met twee voortreflike pleegouers,
'n hele gemeenskap van boeremense en 'n pragtige plaas in 'n vrugbare vallei het die
jong Petiet gelukkige jeugjare beleef. Daardie wêreld met sy mense was, soos hy dit
later sou stel, die agtergrond van sy hele geesteslewe.39

II
Petiet het sy eerste skoolopleiding van goewernantes op Hoeko ontvang in 'n
plaasskooltjie wat die boere van die omgewing self opgerig en voor betaal het. Een
van die boere, so vertel Langenhoven in U dienswillige dienaar, het bakstene gemaak,
'n ander het heiriet vir die dak gaan sny en nog een het balke en sparre vir die
timmerasie aangery. Vir die dele wat gekoop moes word, het hulle gekollekteer of
die geld deur middel van basaars ingesamel.40
Die goewernantes op Hoeko was feitlik almal middelmatige onderwyseresse en
die onderrig wat Petiet in die eerste vyf of ses jaar van sy skoolloopbaan ontvang
het, was nie veel werd nie. Een van hulle, 'n mej. Sinclair,41 het 'n liefde vir die jong
Langenhoven gehad, maar haar opvolgers het, soos hy self vertel, ‘hulle neus opgetrek
vir die boereomgewing wat goed genoeg was vir hulle gasie maar nie vir hulle smaak
nie, en opgelei was hulle self nie’.42 Hulle verhouding met Petiet was sleg en daarby
was alle onderrig in Engels, ‘die hoë ideaal (en) die enigste weg tot die fatsoenlike
saligheid’.43
'n Mens kan dus aanvaar dat die toestand ongeveer dieselfde was as wat M.E.R.
in haar skets ‘'n Plaasskool van vanslewe’ beskryf. Naas die konsentrasie op somme,
godsdiens en Engelse grammatika is veral
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aandag gegee aan ‘English History’ deur die ‘Kings and Queens of England’, die
‘Countries and Capitals of Europe’ en die ‘Chief Towns of England’ uit die hoof uit
op te sê.44 Enige poging om die kinders te leer dink, het geheel en al ontbreek. Dat
Petiet se Pappie en Mammie en nie een van die boere 'n woord Engels kon praat nie,
moes waarskynlik tot heelwat begripsverwarring en amusante voorvalle gelei het.45
Eers met die koms van Marthinus Paulus Bloemkolk - in die wandel bekend as
Meester Bloemkolk - het Petiet 'n onderwyser van formaat gekry, iemand wat hom
goed kon onderrig en met sy persoonlikheid, sy onbesproke karakter, sy pligsgevoel
en sy beskaafdheid 'n blywende indruk op die jong gemoed kon maak. Bloemkolk
is in Nederland uit gegoede stand gebore, maar deur 'n bank wat in duie gestort het,46
is sy ouers in armoede gedompel en moes hulle seun uitwyk na Suid-Afrika, waar
hy op 'n klein salaris en in 'n vergelykenderwys minder ontwikkelde omgewing moes
bestaan. Hy was 'n skrander man wat vyf tale kon lees en ook musiekopleiding gehad
het. Aangesien hy egter nie oor die nodige sertifikate beskik het nie, kon hy geen
pos in 'n stad of 'n groot dorp kry nie en was hy op plaasskole aangewys.
Bloemkolk het in 1880 in Suid-Afrika aangekom en aanvanklik op Anysberg in
die distrik Montagu onderwys gegee. In 1883 is hy na Hoeko. Voor sy vertrek uit
Nederland was hy reeds verloof aan Agatha Hendrika Negren. Omdat dit in daardie
jare as onfatsoenlik beskou is vir 'n jong meisie om alleen 'n lang bootreis te
onderneem, is die egband in Nederland met die ‘handskoen’ gelê en kon sy in 1886
as Bloemkolk se wettige vrou die reis onderneem! By haar aankoms is die huwelik
kerklik bevestig op Ladismith, gevolg deur 'n onthaal op Hoeko. Petiet was toe
ongeveer veertien jaar oud en tydens die huweliksgeselligheid moes hy op aandrang
van sy pleegvader aan die besoekers illustreer dat hy 'n boek onderstebo kon lees!47
Meester Bloemkolk was met sy fyn versorgde spitsbaardjie, netjies gekamde hare
en vonkelende, sagte oë 'n aantreklike en vriendelike man. As onderwyser kon hy
egter ook ferm optree en die kweperlat is nie gespaar nie. Sy onderrig vir die
plaaskinders, wat in ferweelklere met velskoene - die seuns in broeke en die dogters
in langerige rokke - voor hom gesit het, was deur medium Engels, al was sy aksent
afgryslik om aan te hoor. Hy het gekonsentreer op Arithmetic, Geography, Cape and
English History, English Grammar en Nederlandse Grammatika.
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Na skool het hy die katkisante onderrig en sommige van die meisies musiek op 'n
huisorreltjie leer speel. As hy in die oggend by die skool aankom, het hy altyd 'n
swart hardebolkeiltjie opgehad, en 'n blikkie rosyntjies gedra waarvan hy by tye geëet
het. Om winterstyd die wind uit die skoolgeboutjie te hou, het hy 'n velletjie by hom
gehad wat as windwors voor die deur gegooi kon word. Saam met sy vrou het hy
gelukkige jare in die Hoeko-vallei beleef en uit die huwelik is ses kinders gebore.
Later het sy bors hom begin te pla en is hy aangeraai om liewer by die kus te gaan
woon. In 1904 het hy hom dan op Groot-Brak gevestig, waar hy weer skoolgehou
het. Die verandering het nie veel gehelp nie, want in 1905 is hy op die vroeë ouderdom
van een en vyftig jaar daar oorlede.48
Aanvanklik het die kinders van Hoeko probleme ondervind om Meester Bloemkolk
se Nederlandse uitspraak te volg, maar hulle het gou daaraan gewoond geraak. In U
dienswillige dienaar vertel Langenhoven hoe hulle elkeen op 'n Woensdagoggend
'n brief of 'n opstel moes saambring. Die Meester het dan een vir een s'n hardop
voorgelees, onderwyl hy algaande korreksies aanbring. Sy kommentaar was kritiek
van so 'n omvattende aard dat Langenhoven dit nie graag wou misloop nie. ‘As ek
Woensdag siek was,’ so skryf hy, ‘het ek my gesond gehou soos ek my ander dae
nou en dan siek gehou het toe ek gesond was.’49 Daarnaas het Bloemkolk deur
mondelinge en skriftelike vertalings daarin geslaag om aan sy skoliere 'n insig in die
patroon van 'n taal, die waarde van woorde en die kuns van woordverbindings oor
te dra.50 Wat Langenhoven in die besonder gewaardeer het, was Bloemkolk se
Bybelonderrig, wat vir hom op sy ‘ontvanklikste trap van ouderdom 'n letterkundige
besitting gegee het’,51 van meer waarde vir hom as dié van die klassieke in watter
taal ook al.
Afgesien van al die skoolwerk was daar vir die klein Petiet en sy skoolmaats ook
nog tyd vir speletjies soos vérspring, hardloop, albasters en knoopspeel, laasgenoemde
'n speletjie waartydens afgesnyde knope in 'n gaatjie gegooi is. Wat in sy gelukkige
jeug kortgekom het en wel 'n belangrike gebrek vir hom sou word, was 'n sterk
nasionale bewussyn in sy onmiddellike omgewing. Hierin, sê Langenhoven, sonder
enige verwyt, in U dienswillige dienaar, het hy nooit van sy ouers enige duidelike
leiding ontvang nie, terwyl hy deur die deels Engelse en deels Nederlandse kultuur
van sy opvoeding nog verder verwar is. ‘Dat ek byna veertig jaar oud geword het
voor ek ooit...(my) roeping
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besef het en ernstig aan die werk gegaan het om my bydraag van diens te gee aan
die opbou van my verwaarloosde en versmaaide taal, was die regstreekse gevolg van
daardie deels ontbrekende en deels verkeerde invloede op my kindergemoed. Wat
daarmee vir my volk verlore gegaan het, weet ek nie; wat vir my eie lewensgeluk
verlore gegaan het, weet ek tot my blywende leed.’52

III
In U dienswillige dienaar sê Langenhoven dat hy aan die begin van 1888,53 dus in
sy vyftiende jaar, begin skoolgaan het op Ladismith, ongeveer veertien kilometer
van Hoeko af.
Die dorp Ladismith en sy omgewing figureer by herhaling in Langenhoven se
werk, sowel in die beskrywende as in die verhalende gedeeltes. Aan die begin van
hoofstuk 2 van sy speurverhaal Donker spore (1926) beskryf hy dit as 'n ‘fraaie,
skone, witte dorpie’,54 omring deur koppe wat suidwaarts strek tot die Grootrivier en
Touwsrivier en daarvan tot by die Langeberge, ‘wat hierdie half-Karoo van die
Riversdalse Grasveld of kusstreek skei’.55 Aan die noordekant loop die
Klein-Swartberge met Towerkop en Seweweekspoortpiek as die hoogste punte en
die Seweweekspoort wat jy kan deurry na die Koup, die Prins Albertse en
Laingsburgse deel van die Groot Karoo. Die wêreld van Ladismith is 'n wêreld van
aaklige gebeurtenisse, legendes en verdigsels, moorde en ‘'n ketting van treurspele’,56
'n wêreld waaruit latere skrywers soos Morkel van Tonder en Abraham H. de Vries
ook vir groot dele van hulle werk kon put. Toe Langenhoven nog 'n kind was, is hy
op 'n keer saam met Pappie deur Prinsrivierspoort aan die bo-ent van die Touwsberg.
Daar het hy twee penne teen die krans gesien waar 'n man met die naam van ou Prins
in die vroeë tyd afgeval en verongeluk het, 'n gegewe waarop sy verhaal Donker
spore gebaseer is.57
Wanneer Langenhoven in hoofstuk 8 van U dienswillige dienaar oor Ladismith
skryf, beklemtoon hy die gebroke veld tussen die dorp en Hoeko:58 ‘'n digte groei
van groot ghwarries, pruimbosse, spekboomplate, koeniebosse ..., noem-noem ...,
plakkies, botterboom en vygies; en in die laagtes gannas, asbossies en dorings’.59
Terwyl hy die twee en 'n half jaar op Ladismith op skool was, het hy iedere Vrydag
vir die naweek huis toe gegaan, dikwels deur die hele ent te voet te loop.

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

122
Op dié wyse kon hy die veld met elke bossie en klip deeglik leer ken en het hy genoeg
tyd gehad om tydens ‘die gereelde ure van eensaamheid twee maal elke week in die
buitelug en buiteveld’60 te dink, al het dit aan die ander kant by hom ook tot 'n sekere
ongeselligheid, ‘die egoïsme van oordrewe selfbewustheid en fyngevoeligheid’61
aanleiding gegee.
Met sy vertrek na Ladismith het die jong Petiet die plaasskool vir 'n dorpskool
verruil. Waar hy in sy roman Die wagtende wêreld (1927) skryf oor twee vriende
wat onderskeidelik uit die Klein Karoo en Prins Albert se kant van die Swartberge
kom en saam skoolgaan, klink sy weergawe feitlik na sy eie lewensloop. Eers het
die twee vriende op ‘die plaasskoolbanke saamgesit met ons ferweelbroekies en
sishemde en velskoene, somtyds rousool, altyd sonder sokkies. Saam het ons namiddae
en Saterdae die plaaswerkies gedoen wat Pappie beskou het, en terég, as 'n gesonde
aanvulling by die boeke.’62 Daarna is hulle saam na die dorpskool vir die ‘elementary’,
waar hulle ‘die dorpse kinders se smaad verduur (het) oor ons bekveldse maniere’,63
al het hulle ‘die dorpse meneertjies (oor hulle) inspanning en vernuf (getroef), die
hele trop van hulle, met al hulle meerderhoogheid’.64
Die feit dat hy naweke alleen lang ente deur die veld plaas toe moes loop, het van
Petiet 'n ‘gewoontedinker’65 gemaak, maar daardeur het hy ook 'n alleenloper geword
sonder maats en op die dorp feitlik nie aan sport en speletjies meegedoen nie. In U
dienswillige dienaar sê hy dat hy aanvanklik oor sy plaasklere en slegte Engelse
uitspraak gespot is. Ná ses maande het Petiet hulle egter almal in die Elementary
Examination uitgestof en al sy vakke in die eerste klas geslaag: English and
Handwriting, Arithmetic, History - English and Colonial, en Geography - Physical
and Descriptive. Twee jaar later was hy eerste op die lys vir Skool Hoër in die
Kaapkolonie met Engels, Nederlands, Latyn, Rekeningkunde en Geometrie as vakke.
Die onderwyser aan wie die jong Langenhoven die meeste gehad en van wie hy
baie geleer het, was die skoolhoof, meneer J.R. Frylinck. Soos Bloemkolk het hy oor
'n minimum kwalifikasies beskik, maar hy was baie meer metodies as die Hollandse
Meester. Sy skool het dan ook ‘soos 'n geoliede masjien geloop’.66 Naas wiskunde
en rekeningkunde, wat hy probleemstellend kon aanbied en nie bloot met behulp van
meganiese oefeninge nie, het Frylinck by Langenhoven 'n liefde vir die ‘byna
matematies-logiese taal’67 Latyn gekweek, in so 'n mate dat hy vir sy eie plesier ekstra
gelees het en later sonder 'n woordeboek kon

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

123
klaarkom. Duitse lesse het hy privaat geneem by eerwaarde Carl Prozesky, wat hom
daagliks onderrig het, al sou die taal vir hom nooit soveel aantrekkingskrag as Latyn
hê nie. Tog het hy in die twintigerjare heelparty vertalings uit die agtiende- en
negentiende-eeuse Duitse ‘sang-klassieke’ gemaak wat in Aan stille waters I
opgeneem is.
Dit was Frylinck wat hom na die vooroefeninge by Bloemkolk aan die hand van
woord- en sinsontleding geleer het ‘dat dit nodig is om net so sekuur te wees met die
samestelling van 'n sin as wat hy was met die metodiese handhawing van sy roosters
aan die muur’.68 Toe Frylinck in 1897 om 'n onderwysbetrekking in Victoria-Wes
aansoek doen, was Langenhoven - in daardie stadium prokureursklerk op Ladismith
- een van sy referente wat bereid was om 'n gloedvolle verslag oor sy gewese
skoolhoof te skryf. ‘I can testify’, skryf Langenhoven, ‘that he is both efficient and
energetic, a perfect disciplinarian and a man whose whole heart is always in his work.
He not only has a sound knowledge of all the subjects of instruction, but also the
natural ability to impart that knowledge effectively.’69

IV
In Julie 1890 word Petiet op die ouderdom van 16 jaar en 11 maande in die
Riversdalse Public School for Boys toegelaat, waar hy in Junie 1892 sou matrikuleer.
Saam met hom uit Ladismith se skool het oorgekom Willie Louw, wie se vader
predikant was en wie se neef, A.L. Albertyn, ook op Riversdal skoolgegaan het.
Hierdie verandering was nodig, omdat Ladismith se skool destyds nie die senior
klasse ingesluit het nie. Daarby was die Riversdalse skool hoog aangeskrewe in die
hele omgewing.
Daar was, soos Albertyn later sou vertel,70 op Riversdal nogal 'n beroering toe
verneem is dat Langenhoven, wat in 1888 eerste in die ‘Elementary’ en in die pas
afgelope eksamen eerste in Skool Hoër in die Kaapkolonie was, sy skoolopleiding
by hulle sou kom voltooi. Albertyn vertel dat hy by hulle eerste ontmoeting hom aan
Langenhoven voorgestel het en hom gelukgewens het met sy goeie prestasie.
Langenhoven het nie geantwoord nie. ‘Dit moet darem wonderlik wees om eerste te
kom’, het Albertyn weer probeer. Ook daarop het 'n totale swye gevolg. ‘So iets is
heeltemal bo my vuurmaakplek’, het
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Albertyn voortgegaan. ‘Ek is maar so naelskraap deur die “Elementary”’. Ook daarop
was daar geen antwoord nie. Albertyn se woorde het opgedroog en hy het beledig
gevoel. Eers later, toe hulle beter bevriend was, het hy gemerk dit is 'n eienaardigheid
van Langenhoven om nie te antwoord op iets wat jy sê nie. Eers as hy begin voel dis
noodsaaklik om met 'n antwoord vorendag te kom, het hy begin praat.
Langenhoven het privaat geloseer by mnr. Daniel du Plessis Bland en sy vrou, in
'n huis wat vandag nog op Riversdal te sien is. Mnr. Bland was jare lank stadsraadslid
en burgemeester van Riversdal en in 1886 is hy verkies tot Parlementslid, wat hy
gebly het tot sy dood in 1892. Langenhoven het daar 'n lang, gesellige kamer van
nege voet by twintig voet gehad, met 'n bo- en onderdeur en met 'n mooi uitsig oor
die vleiland na die heuwels en bergtoppe van die Langeberge.
Dikwels het Albertyn en sy neef, Willie Louw, Langenhoven daar opgesoek, in
sy kamer sit en gesels of lang ente in die veld gaan loop, soms op 'n Saterdag
toebroodjies en 'n keteltjie vir koffie saamgeneem en die hele dag buite deurgebring.
Dan het Kerneels, soos sy vriende hom nou begin noem het, vir hulle uit een of ander
boek voorgelees. Aan die einde van die eerste kwartaal het Willie en Kerneels reeds
baie huis toe verlang. Op 'n ossewa is die drie vriende saam met oom Stoffel Nel in
die nag deur die Garciapas oor die Langeberge en het Kerneels vir hulle vertel dat
hy eendag 'n skrywer wil word en reeds besig was met 'n verhaal oor 'n
Voortrekkerfamilie wat van die hooftrek afgedwaal en groot probleme en ontberings
deurgemaak het. Later van jare kon Albertyn onthou dat Langenhoven hulle attent
gemaak het op die eggo wat terugkom na die geklap van die sweep, amper asof die
kranse antwoord gee - beelde wat later in sy gedig ‘Die Stem van Suid-Afrika’ sou
terugkeer. Die volgende middag was die ossewa nog ver van Ladismith. Die drie
seuns het besluit om die meer as twintig myl te loop, en teen tienuur die aand het
hulle doodmoeg by die pastorie op Ladismith aangekom. Van daar is hulle na Hoeko,
waar hulle die hele vakansie berggeklim en in die bosklowe rondgedwaal het. Toe
hulle moes terugkeer skool toe, is hulle op ds. Louw se perdekar na Riversdal.71
Op skool het Langenhoven hom, soos op Ladismith, eenkant gehou en was hy nie
juis baie gewild nie. Hy het nie aan speletjies deelgeneem nie, maar met 'n weeklikse
tydskrif, The Pursuit of Knowledge, begin. Elke Maandag is die stukke aan mekaar
geheg en teen die muur van die
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klaskamer opgehang. Alhoewel almal vrywillige bydraes vir die blad kon lewer, was
Langenhoven die redakteur en vernaamste skrywer. Verder het hy 'n debatsvereniging
gestig wat elke Vrydagmiddag na skool bymekaargekom het en waaraan hy, met die
skoolhoof as voorsitter, ook 'n leidende aandeel gehad het. Die debatte het,
kenmerkend van die tydgees, gehandel oor vraagstukke soos wat meer verwoestend
is, vuur of water, of wat die voedsaamste is, brood of vleis. Op 'n keer was die
onderwerp: Wat is die beste: 'n rietdakhuis of 'n sinkdakhuis? Langenhoven het 'n
pleidooi ten gunste van 'n rietdakhuis gelewer, die soort huis waarin hy op Hoeko
grootgeword het. Hy kon sy argumente só opbou dat sy teenstanders nie juis veel
verweer gehad het nie. Sy kant het dan ook gewoonlik die debat gewen, want
Langenhoven sou selfs 'n slegte saak met sterk argumente oortuigend kon voorstel!
As hy eers iets in sy kop gekry het, was hy gewoonlik onstuitbaar.
Soos met Bloemkolk op Hoeko en Frylinck op Ladismith het Langenhoven dit
gelukkig getref deurdat die bekwame C.F.W. Rosenow hoof van die skool was. Daar
het boonop 'n besondere band tussen hierdie onderwyser en leerling ontstaan. ‘Meneer
Rosenow was lief vir my en ek vir hom’, skryf Langenhoven in U dienswillige
dienaar. Hy voeg by: ‘Ek sê nie te veel nie as ek sê dat hy met persoonlike
belangstelling en simpatie so goed as 'n vader vir my was.’72
Rosenow is in 1854 in Duitsland gebore en het as jong seun na Suid-Afrika gekom.
Sy opleiding het hy ontvang aan die Zonnebloem-kollege en deur privaat studie. Hy
was agtereenvolgens onderwyser in Kaapstad, die Paarl, Simonstad, Eersterivier en
Somerset-Wes. Op Riversdal was hy hoof van 1885 tot 1901, toe hy om
gesondheidsredes moes uittree, hoewel hy later van tyd tot tyd as onderwyser afgelos
en ook as inspekteur van skole gedien het. Na sy uittrede het hy hom op Somerset-Wes
gevestig, waar hy 'n tyd lank burgemeester was en waar Langenhoven hom tydens
Parlementsittings in die twintigerjare dikwels opgesoek het. Na sy dood op 10 Oktober
1927 skryf Langenhoven in sy Aan stille waters-rubriek in Die Burger van 14
November 1927 'n huldeblyk onder die titel ‘'n Werksman na sy rus-toe’.
Rosenow het, nes Bloemkolk en Frylinck, nie veel formele kwalifikasies gehad
nie, maar sy grondige kennis van die klassieke tale, twee of drie moderne tale,
wiskunde en verskeie natuurwetenskappe was duidelik uit sy onderrig. In U
dienswillige dienaar sonder Langenhoven onder die veelvuldige dinge wat hy aan
Rosenow verskuldig is, die deegli-
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ke voortsetting uit van die onderrig in Latynse prosa, wat die ‘vereistes van logiese
sinsbou’73 by hom tuisgebring het, en die studie van die voorgeskrewe Macaulay's
Essay on Milton, waarin die redakteur in die inleiding ‘'n logiese ontleding van die
styl gee, van sin tot sin en van paragraaf tot paragraaf’.74 Wanneer hy in 1921 in
Kaapstad en Stellenbosch 'n lesing oor ‘Letterkundige styl’ (opgeneem in Die
opdraande pad, 1923) moet hou, vorm Macaulay se opvattinge deel van die teoretiese
grondslag van sy uiteensetting.
Soos op Ladismith was Langenhoven ook op Riversdal 'n puik leerling. Uit 'n
skoolrapport van Maart/Junie 1891 blyk dit dat hy 95% vir Dutch Reading behaal
het, 94% vir Dutch Grammar and Composition, 87% vir English and Colonial History,
85% vir English Grammar, 100% vir sowel English Composition as English Reading
and Dictation, 97% vir Dynamics, 98% vir Geometry, 93% vir Latyn en 99% vir
Bible Study.75 Uit die skoolregister tydens Langenhoven se termyn op Riversdal is
dit egter duidelik dat hy soms lang tye afwesig was, byvoorbeeld van 13 Augustus
tot 26 September 1890 en weer van 4 April tot 23 Mei 1892. Wat die rede vir die
eerste lang afwesigheid was, is onbekend. Kort voor die matriekeksamen in Junie
1892 het hy egter siek geword. Toe hy moes gaan skryf, was hy nog nie heeltemal
gesond nie. Ten spyte hiervan was hy sestiende op die merietelys van die
matrikulasie-eksamen.
In U dienswillige dienaar sê Langenhoven dat hy in die tyd op Riversdal begin
voorkeur gee het aan vakke waarvan hy hou, terwyl hy dié verwaarloos het wat vir
hom minder boeiend is, 'n ‘tugtelose gewoonte’ wat sy ‘volharding en selfbeheersing’76
ondermyn het en waarteen hy in later jare moes veg. ‘Daar kan nie 'n skadeliker ding
vir 'n jongeling wees nie’, so skryf hy, ‘as so 'n gebrek aan beide dissipline en
selfdissipline.’77 Een van die redes wat hy vir hierdie toedrag van sake aanroer, is die
afwesigheid van vaderlandsliefde en die besef van burgerplig. Die ander was dat hy
in die jare op Riversdal in 'n geestesworsteling gewikkel was wat tot 'n twyfel aan
die godsdienstige oortuigings van sy ouers en 'n emosionele ontwrigting gelei het,
ten spyte van die feit dat sy ‘proposed occupation’ by sy aankoms op Riversdal deur
Rosenow as ‘parson’ aangeteken is.78 Om soos M.P.O. Burgers hierdie geestestryd
en godsdienstwyfel toe te skryf aan die moontlikheid dat Langenhoven juis in hierdie
tyd die eerste keer besonderhede oor sy moeder se dood en sy geboorte sou verneem
het,79 lyk so verge-
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sog dat 'n mens dit by afwesigheid van enige konkrete feite volledig buite rekening
kan laat. Afgesien daarvan dat dié tipe twyfel juis 'n betreklik algemene verskynsel
by mense van Langenhoven se aard en leeftyd was, kan 'n mens sê dat so 'n fase vir
hom as denkende, lesende en by tye aweregse mens wel die een of ander tyd móés
aanbreek. Dat die verset wat in die Riversdalse fase begin het, nie sterker en radikaler
was nie, kan moontlik toegeskryf word aan Langenhoven se blywende agting vir die
leefwyse van sy jeugomgewing, 'n leefwyse wat in sy agrariese eenvoud eg en suiwer
was.
Dit is bekend dat ook Rosenow in hierdie jare bekommerd was oor Langenhoven
se geestesheil en die afnemende belangstelling in studiewerk,80 al het hy steeds baie
van sy puik leerling verwag en sy loopbaan ook later met belangstelling gevolg. Op
16 April 1895 skryf hy 'n getuigskrif vir Langenhoven waarin hy na hom verwys as
‘a young man endowed with splendid talents’, iemand met 'n uitstekende beheer oor
sowel Nederlands as Engels en met 'n besondere kennis van Latyn. Wanneer hy in
1901 verneem dat Langenhoven as advokaat gaan praktiseer, is hy baie ingenome
met dié besluit. Op 23 Augustus 1901 skryf hy aan Langenhoven: ‘I cannot withhold
or resist expressing the pleasure I felt at seeing that you have at last entered upon the
career I always sketched out for you. I have not the slightest doubt about your ultimate
success as an advocate, although there may be some hardships at the beginning, but
don't let that discourage you. Now only another step and all my hopes for your future
will be realised - as soon as you see a chance enter parliament. It is in the political
arena where you will achieve success and fame.’81
Hoewel Rosenow nie korrek was met sy voorspelling dat Langenhoven 'n
suksesvolle advokaat sou wees nie, het sy oudleerling tog op 'n ander terrein as
regsgeleerde groot roem verwerf. Dat hy reeds 'n toekoms vir Langenhoven in ‘the
political arena’ voorsien het, was egter 'n profetiese blik. Hy kon tóé nie voorsien
dat die latere toetrede tot die politiek in werklikheid sou saamhang met die
allesoorheersende drif en hartstog in Langenhoven se lewe nie, naamlik sy stryd vir
die erkenning van Afrikaans en sy optrede as skrywer in daardie taal.
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Hoofstuk VII
Studiejare en verlowing
I
1893 IS LANGENHOVEN NA STELLEN-bosch om aan die Victoria
College te studeer, 'n inrigting wat in 1866 opgerig is, die voorloper van die latere
universiteit en soos die South African College in Kaapstad een van die kolleges wat
deur die University of the Cape of Good Hope geëksamineer is.
Alhoewel dit op Riversdal nog sy plan was om hom as predikant te bekwaam, kon
Langenhoven dit, soos hy dit self in U dienswillige dienaar stel, nie met sy
‘gewetensoortuigings of gebrek aan oortuigings’1 versoen nie. Iemand wat in 'n
akademiese rigting verder wou gaan, kon indertyd naas die teologie slegs tussen die
onderwys en die regsgeleerdheid as praktiese moontlikhede kies. Langenhoven het
besluit op die regte as beroep. Daarvoor moes hy eers die B.A. aflê voordat hy tot
die LL.B. toegelaat kon word. Aangesien Stellenbosch destyds nie oor 'n regsfakulteit
beskik het nie, sou hy ná die B.A. by die South African College in Kaapstad moes
inskryf of as prokureursklerk met selfstandige studie hom verder moes bekwaam.
Oor die byna twee jaar wat Langenhoven op Stellenbosch gestudeer het, is daar
naas sy eie inligting in hoofstuk 9 van die eerste deel van U dienswillige dienaar
weinig besonderhede bekend. In 'n vroeëre outobiografie, wat die voorloper van U
dienswillige dienaar was maar waarvan Langenhoven (of Sarah Goldblatt ná sy
dood) die manuskrip op enkele fragmente na vernietig het, praat hy van hierdie
tydperk as ‘'n jarelange stuk woestynlewe waaroor daar min te sê is as dat dit 'n
woestyn was’.2 Hy was sonder 'n duidelike doelstelling en ideaal weens sy religieuse
twyfel en het geen begeerte of ambisie in watter rigting ook al gehad nie. Soos hy
dit self stel, het hy ‘van die laaste ding 'n mislukking gemaak’. So 'n uitspraak is
natuurlik enigsins oordrewe, want Langenhoven kon wel sy studie op Stellenbosch
met sukses voltooi, al was hy in vergelyking met sy enorme intellektuele vermoë
waarskynlik die grootste onderpresteerder in sy jare aan die Victoria College. Dat
hy egter sy studietyd op Stellenbosch as 'n weinig betekenisvolle fase in sy lewe
beskou het, blyk uit sy antwoord op 'n versoek van prof. W.E.
AAN DIE BEGIN VAN
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Malherbe op 23 Mei 1917 om saam met ander bekende oudstudente mee te werk aan
'n gedenkalbum en in 'n bydrae sy herinneringe op skrif te stel. In sy ongedateerde
antwoord waardeer Langenhoven dié uitnodiging, ‘maar regtigwaar’, so skryf hy,
‘ik kan mij nie die geringste insidentjie herinner wat dit die moeite wêrd sou wees
om als studente-geskiedenis of als illustrasie van studente-lewe te boek te stel nie’.
Al wat hy oorgehou het, so voeg hy by, is algemene indrukke wat nie van dié van
ander studente sou verskil nie.
Volgens die skamele gegewens in U dienswillige dienaar en enkele verspreide
stukke elders was Langenhoven in 1893 vir Engels, Nederlands, Latyn, Grieks,
Logika en Sielkunde ingeskryf. Met die uitsondering van Grieks en Sielkunde, waarin
hy géén eksamen afgelê het nie, was sy uitslag in die meeste van dié vakke
‘moderately good’. Tog kon hy in Nederlands 76,4% behaal, 'n punt wat egter
aansienlik laer was as dié van sy skooljare. Hoe oninspirerend die onderrig moet
gewees het, blyk uit die feit dat Langenhoven in nie een enkele geval die name van
sy professore noem nie. Engels, Logika en Sielkunde is indertyd gedoseer deur
Thomas Walker en John Murray; Grieks en Latyn deur A. Macdonald en John Murray;
en Nederlands deur W.J. Viljoen. Viljoen sou later 'n belangrike rol in verband met
die Vereenvoudigde Nederlandse Spelling vir Suid-Afrika speel.3
Waarskynlik was die literatuuronderrig in Engels en Hollands histories gerig, want
in U dienswillige dienaar praat Langenhoven van al die ‘óú datums (en daardie)
kinderagtige ou skrywers...(wat hom) tot die dood toe verveel’4 het. Die Nederlandse
kursus het, volgens die kalender van die University of the Cape of Good Hope, naas
Vondel, Hooft en Huygens, op die agtiende- en vroeë negentiende-eeuse literatuur
met stereotiepe skrywers soos Feith, Bilderdijk en Tollens gekonsentreer het, met
enkele werke van De Génestet, Staring en Beets daarby. Dit is onwaarskynlik dat
die Tagtigers reeds in die negentigerjare van die vorige eeu op Stellenbosch gedoseer
is. Later sou Langenhoven wel met hulle werk kennis maak, maar afwysend daarop
reageer en dit as ‘nuwe malkunsmodes’5 tipeer. 'n Skrywer soos hy, wat daarop
ingestel was om sy volk te leer lees en daarvoor gedeeltelik didakties ingestel moes
wees, sou weinig aan Willem Kloos en sy tydgenote se tipe indiwidualisme gehad
het. Die enigste Nederlandse skrywer wat Langenhoven in dié tyd beïndruk en vir
wie hy later telkens herlees het, was Multatuli, veral omdat ‘sy treffende styl en
noukeurig-netjiese
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uitdrukkingsvorm vir my 'n intellektuele genot verskaf’.6 En na alle waarskynlikheid
was 'n destydse moderne skrywer soos Multatuli in daardie dae met die professore
se historiese ingesteldheid nie op die voorgeskrewe lys nie, 'n voordeel vir
Langenhoven, wat hom juis verdiep het in onderwerpe wat nié aan hom opgedring
is nie. Wat Engels betref, was die poësie van skrywers soos Dryden en Pope
waarskynlik vir hom onuitstaanbaar. Hy het weinig van die klasse bygewoon, verder
net ‘(r)ondgelê en novels gelees en my verveel’.7 As 'n mens uit Langenhoven se
vroeë ongepubliseerde Engelse prosa 'n afleiding kan maak, moet hierdie ‘novels’
werke van skrywers soos sir Walter Scott, Charles Dickens en ander ‘Victorians’
ingesluit het. Scott se Ivanhoe het Frylinck trouens reeds met hom op Ladismith
behandel. Dat sy leeswerk darem nie net tot ‘novels’ beperk kon gewees het nie,
word duidelik uit die groot verwysingsveld in sy latere geskrifte. Hy moet reeds in
sy Stellenbosse jare, waar 'n akademiese biblioteek tot sy beskikking was, kennis
gemaak het met 'n denker soos Darwin en met die werk van H.G. Wells, wat in sy
opstelle en lesings neerslag vind.
Die afwesigheid van enige eie dryfkrag en van stimulerende leermeesters soos hy
op skool gehad het, was daarvoor verantwoordelik dat Langenhoven ná sy eerste jaar
glad nie terug is Stellenbosch toe nie. Indertyd kon 'n student, as hy wou, net inskryf
vir die eksamen wat deur die University of the Cape of Good Hope afgeneem is;
bywoning van klasse was nie 'n noodsaak nie. In 1894 het Langenhoven dan ook die
hele jaar lank op die plaas ‘rondgelê om dáár te leer of te maak nes iemand wat leer’.8
Op dié wyse kon hy wel op 'n manier met Nederlands en Engels voortgaan, maar die
vraestel in Grieks was vir hom 'n aanduiding dat hy dit sonder hulp nie sou baasraak
nie.
Daarom is hy in 1895 weer terug Stellenbosch toe, al het hy steeds verseg om die
voorgeskrewe curricula te volg en hom by voorkeur op die aangename gedeeltes van
sy vakke toegelê. Hy het byvoorbeeld dié dele van Logika en Sielkunde uitgesoek
wat vir hom plesierig was en veral versot geraak op John Stuart Mill se beroemde
‘groot verhandeling’.9 Of Langenhoven hiermee die tweedelige A system of logic
(1843) of die Principles of political economy (1848) bedoel, blyk nie uit U dienswillige
dienaar nie, maar dit is insiggewend dat dit juis John Stuart Mill was wat hom in
hierdie tyd gefassineer het. Mill was die laaste groot sistematikus van die klassieke
teorieë op ekonomiese terrein en 'n selferken-
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de agnostikus wat oortuig was dat die goddelike nie langs die weg van die wetenskap
benader kon word nie.
Om die probleem met Grieks, wat hy reeds op Riversdal as vak gehad het, te bowe
te kom, het Langenhoven ook weer op 'n onortodokse manier te werk gegaan. Hy
het vir hom 'n Griekse Nuwe Testament aangeskaf en begin lees, iets wat vir hom
maklik was omdat hy die Hollandse Nuwe Testament feitlik woordeliks geken het.
Daarna het hy Homeros met behulp van 'n ‘key’ en later daarsonder begin lees en
op dieselfde wyse ook Xenophon en Plato gepak. Die gevolg hiervan was dat hy
later deur die Griekse letterkunde meegevoer is en die onvoorbereide gedeeltes in
die eksamen - die sogenaamde ‘unseen paper’ - met die grootste gemak kon
beantwoord. Om hom met die voorbereiding te help, het hy voor die eksamen ‘'n
nooientjie wat (hom) baie goedgesind was’,10 gevra om die ooreenkomstige Engelse
vertalings in haar tuin onder 'n vyeboom te lees terwyl hy die oorspronklike volg.
Saans het hy dan die inleidings en annotasies bestudeer, met die gevolg dat hy in die
eksamen niks te vrese gehad het nie. Op dié wyse kon hy wel deurkom, maar betreklik
gou weer sy ‘solder (skoonmaak)...om plek (in te ruim) vir wat nuttiger was’.11 Hoewel
hy nie die naam van die ‘nooientjie’ noem nie, was die lesse onder die vyeboom vir
hom in later jare sy enigste ‘soete herinnering’12 aan die studie van Grieks, al het hy
tog ook 'n waardering vir die letterkunde van dié taal ontwikkel.
Tydens sy studietyd op Stellenbosch het Langenhoven in The Home in die
Tertia-afdeling geloseer. Aan sport het hy nie deelgeneem nie, maar hy het hom op
'n dag laat oorhaal om by die kadetkorps aan te sluit. Van die militêre tug en dril was
hy egter so gou moeg dat hy gaan vra het om na die orkes oorgeplaas te word. Enkele
middae het hy in 'n buitekamertjie in Tertia op 'n ontsaglike groot ‘blaasding’ geoefen,
maar die proteste van sy maats en bure was só heftig dat hy die instrument weer gaan
teruggee het.13 By die musiekprofessor, F.W. Jannasch, het hy darem ‘the course of
instruction in the Tonic Sol Fah Singing’ in April 1895 voltooi.
Alhoewel Langenhoven meen dat sy tyd op Stellenbosch vir sy latere roeping van
haas geen betekenis was nie, het die studie van Logika en Sielkunde hom tog ‘'n
mate van wetenskaplike onderleg verskaf wat (hy) anders heeltemal sou gemis het’.14
Daarby was die kennismaking met Homeros vir hom 'n blywende besit, veel meer
as die literatuur wat
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hy in die kursusse oor die Engelse en die Nederlandse letterkunde leer ken het.15

II
Langenhoven het tydens sy studiejare op Stellenbosch, soos op Riversdal, 'n aktiewe
aandeel gehad aan die debatsvereniging. Uit dié tydvak dateer dan ook die eerste
tekste van hom wat bewaar gebly het: 'n prosastuk en 'n rympie.
Dat hierdie rympie in Afrikaans was en nie Nederlands of Engels nie, is 'n
aanduiding dat Langenhoven vir sy speelse uitinge in dié jare reeds sy eie en sy
medestudente se spreektaal wou aanwend, al het hy in dié stadium nog geen gedagte
gehad om dié taal vir ernstige werk te gebruik of tot 'n volwaardige skryftaal te verfyn
nie. Volgens 'n skriftelike mededeling van J.H. Lange van Riversdal, wat die rympie
op 14 Augustus 1958 aan Sarah Goldblatt geskenk het, is dit in 1891 deur
Langenhoven gemaak en slaan dit op sy skoolvriend Willie Louw, wat so 'n bietjie
gehakkel het. Die jaartal 1891 moet egter foutief wees, want in die derde strofe word
verwys na ‘Mrs. Collins’ wat in die negentigerjare van die negentiende eeu 'n
losieshuis op Stellenbosch gehad het. 'n Mens moet dus hieruit aflei dat die rympie
op die vroegste in 1893 en nie later nie as die eerste helfte van 1895 geskryf is, die
tyd toe Langenhoven as inwonende student op Stellenbosch was. Langenhoven en
Willie Louw was toe albei kosgangers in The Home. Langenhoven het die rympie
teen 'n akkerboom vasgespyker, iets wat byna tot sy skorsing uit The Home gelei het
en wat 'n mens 'n aanduiding gee van hoe onnutsig hy destyds reeds kon wees. Die
teks lui as volg:
Ek ken 'n kleine mannetjie
Sij naam is Willie Louw.
Vlakaap is sij vannetjie
En Leentjie is sij vrouw.
Hij is 'n Grieks vertaler
Uit ‘Keys’ van ‘Kelley Rooi’.
Hy hakkel vir 'n daler
En doet dit ok net mooi.
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Hij kots bij Mrs. Collins
'n Wavrag op die stoep
En met 'n vers van Tollens
Voeg hij daarbij 'n poep.16

Uit die joernaal van die Unie-Debatsvereniging is dit duidelik dat Langenhoven
meermale aan debatte deelgeneem het. As byna twintigjarige eerstejaarstudent lewer
hy op 11 Maart 1893 'n rede oor die onderwerp ‘What shall be the future language
of South Africa?’ Uit hierdie rede is in die verlede deur historici dikwels 'n spesifieke
sin aangehaal om te illustreer hoe pro-Engels Langenhoven was en hoe min hy destyds
van Afrikaans gedink het. ‘For intellectual training Africander Dutch offers no scope’,
so lui die sin, ‘for it has no literature, and a very poor vocabulary.’ In U dienswillige
dienaar verwys Langenhoven self na die rede as ‘my berugte destydse Stellenbosse
anti-Nederlandse stuk in my studentedae’.17 Hoe sensitief hy later oor dié stuk was,
blyk uit sy enigsins wrokkige toestemming dat die stuk in 1926 in 'n gedenkboek
van die Unie-Debatsvereniging opgeneem mag word.18 Hy wou egter nie 'n uitnodiging
aanvaar om 'n dinee ter ere van die publikasie op Stellenbosch by te woon en by dié
geleentheid 'n toespraak te hou nie. Volgens hom sou die studente dan met dié
publikasie ou koeie uit die sloot gaan haal en sy aansien as voorvegter vir Afrikaans
benadeel het.19 Toe 'n student Langenhoven op 19 Maart 1927 aan sy uitspraak van
1893 herinner, was sy antwoord dat hy skaam voel oor sy standpunt van destyds,
maar dat ‘die skaamte...versag (word) deur 'n mate van hoogmoed. In daardie ou tyd
was daar baie ander mense wat dinge gesê het, en hulle woorde is vergeet en myne
is onthou. En van toe af tot nou het ek verder dinge gesê, en ander mense het ook
aangehou om dinge te sê; en wat hulle gesê het sal vergeet word en myne sal onthou
bly. Buitendien, my opvattings verander van tyd tot tyd; my gees bly gedurig besig
om verder te ontwikkel. Daar is mense wie s'n stilstaan.’20
Dat Langenhoven hom in 1893 teen Nederlands en ten gunste van Engels
uitgespreek het, is ongetwyfeld waar, maar die geïsoleerde aanhaling van 'n enkele
sinnetjie uit die rede gee 'n vertekende beeld van sy standpunt en laat nie reg geskied
aan die betoog in sy geheel nie. Om te illustreer hoe Langenhoven tot dié uitspraak
kom, is dit dus nodig om vollediger aan te haal uit hierdie rede, wat in sy logiese
opbou 'n merkwaardige prestasie vir 'n eerstejaarstudent was.
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Langenhoven begin deur te sê dat die geboorte van die Taalbond 'r bewys is van die
sterk vastrapplek (‘the firm footing’) wat Engels reeds in Suid-Afrika verkry het.
Dat daar van die kant van die Engelse bevolkingsgroep geen teenbeweging gekom
het nie, is 'n aanduiding van vertroue en superioriteit. Die hoofargument van die
Taalbond, naamlik dat Hollands die taal van ons voorvaders was en dat ons dit om
daardie rede weer moet aanvaar, is hulle slegste argument. As Nederlands sy posisie
in gunstige omstandighede verloor het, is dit onwaarskynlik dat hy dit in ongunstige
omstandighede sal herwin en behou. Selfs al het Hollands voortgegaan om die lewende
taal van Afrikaners te bly, sou ons dit in belang van ons land moes verwerp en Engels
moes aanvaar. Engels is 'n universele taal met 'n ryk literatuur, die kommersiële
medium van die hele wêreld, en behoort aan ons as Britse onderdane, terwyl
Nederlands skaars uitsluitend deur 'n enkele gesin gepraat word. Feitlik elke Hollander
ken ten minste twee of drie tale en sommige selfs meer. ‘To a stranger’, sê
Langenhoven, ‘English is more helpful in Holland than Dutch is in any country
outside of Holland, excepting the few Dutch colonies and South Africa.’ Daarom sal
dit 'n onreg teenoor ons land wees om 'n ‘worthless and insignificant language’ op
ons af te forseer, veral aangesien die jonger generasie Engels meer waardeer as
Nederlands.
Die derde mededinger op taalvlak in die land is ‘Africander Dutch’, veral
gepropageer deur sekere Paarliete ‘whose love for the language in which they have
been brought up makes one entertain the suspicion that their feelings have been better
attended to than their education’. Hy wys ook op die enigsins verdagte loopbaan van
S.J. du Toit, die ‘ringleader’, wat die beroep van predikant vir dié van 'n
goudspekulant verruil het, net om nou die rol van 'n profeet in verband met die
toekoms van ‘Africander Dutch’ te speel.
Die vraag of ‘Africander Dutch’ 'n onafhanklike taal of 'n dialek is, maak geen
verskil wat die beantwoording van die vraag oor sy toekomstige status betref nie. ‘A
good dialect’, so sê Langenhoven in die belangrikste deel van sy toespraak, ‘is better
than a bad language; and the qualifications of Africander Dutch for the position of
national language will depend, not upon its greater or lesser individuality, but upon
its intrinsic qualities, and upon circumstances. Now, would these justify the adoption
of Africander Dutch as a national language? For intellectual training Africander
Dutch offers no scope, for it has no
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literature, and a very poor vocabulary. For internal intercourse and as a trade-medium,
English is superior to it; and for foreign trade, it stands nowhere.’
Dat ‘Africander Dutch’ 'n eenvoudiger grammatika het as Nederlands, bring mee
dat dit nader aan Engels is. ‘It has dropped all unnecessary inflections’, sê
Langenhoven, ‘and anyone who will take the trouble of carefully analysing the
characteristics of the three languages, will observe the similarity in grammatical
structure between English and Africander Dutch, and the dissimilarity of these two
to Dutch.’ Daarom kan die gemiddelde persoon wat ‘Africander Dutch’ as moedertaal
het, Engels makliker as Nederlands aanleer. Ten slotte sê Langenhoven dat die doel
van sy rede slegs is om gedagtes oor sy onderwerp te stimuleer, nie om een van die
drie groepe aan te val of te bevorder nie. Tog meen hy dat Engels as taal kragtig
genoeg is om sy eie stryd te stry en sy eie oorwinning te behaal.
As 'n mens hierdie vroeë uitsprake van Langenhoven oor die toekomstige
taalsituasie bekyk, is dit opvallend dat hy reeds in dié stadium geen toekoms vir
Nederlands in Suid-Afrika sien nie, ten spyte van die feit dat die meeste taalstryders
van destyds met organisasies soos die Taalbond Nederlands wou bevorder. Alhoewel
Afrikaans indertyd tot 'n klein Paarlse beweging beperk was en daar meer as een
skaduwee oor dié mense se ‘education’ en die bokkespronge van S.J. du Toit as
‘ringleader’ geval het, gee Langenhoven tog voorkeur aan dié taal bo Nederlands.
Die basis vir hierdie voorkeur lê in die grammatikale eenvoud, 'n argument wat reeds
in die kiem die kern vir sy latere stryd in belang van Afrikaans bevat. In hierdie
stadium was die literêre, leksikologiese en ekonomies-praktiese agterstand van
Afrikaans egter vir Langenhoven nog te oorweldigend om enige lewensvatbaarheid
vir dié jong taal te sien. In dié konteks moet sy dikwels gewraakte uitspraak oor
Afrikaans dan ook bekyk word.
Jare later sou Langenhoven in U dienswillige dienaar sê sy ‘dommigheid’ was
indertyd dat hy vir Afrikaans as skryftaal van Suid-Afrika geen toekoms kon voorsien
nie en dat hy in dié oortuiging die meerderheid aan sy kant gehad het. ‘'n Verder
dommigheid’, so gaan hy egter voort, ‘wat ek nie met hulle gedeel het nie, was dat
Nederlands die gebruikstaal van Hollandssprekende Suid-Afrika sou word. En daarom
het daar vir my geen keuse oorgebly nie as Engels. En vandag nog, verklaar ek
uitdruklik, as Afrikaans ongeskrewe en onerkend gebly
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het, soos daardie meerderes hom wou laat bly, sou ek Engels bo Nederlands kies om
een taal vir alle doeleindes te kan hê. Dit was moontlik vir my om Engelssprekend
te word; dit was onmoontlik om Nederlandssprekend te word.’21

III
Dat Langenhoven sy termyn as residerende student op Stellenbosch in 1894
onderbreek en 'n jaar lank op die plaas gaan ‘rondlê’ het om ‘te maak nes iemand
wat leer’, dui op 'n betreklik ernstige mate van onstabiliteit, al sê hy dat hy op
Stellenbosch, ten spyte van die verveling, ‘darem tog...nie kwaad gedoen’22 het nie.
'n Duidelike missie in sy lewe het egter ontbreek.
Hierdie faktore wat 'n definitiewe invloed op Langenhoven se gemoedstoestand
en sy optrede in dié jare gehad het, was reeds tydens sy Riversdalse skooljare
aanwesig, maar het in sy termyn as student vererger. In U dienswillige dienaar
verswyg hy egter 'n belangrike saak wat vir dié fase in sy lewe medeverantwoordelik
kon gewees het. Reeds as hoërskoolseun was Langenhoven lief vir meisies en het
hy daarvan gehou om tydens vakansies in die wêreld van Ladismith en Prins Albert
partytjies op die plase by te woon en tot hanekraai te dans. In die Kouveld naby die
Klein-Swartberge het Helena Basson gewoon. Langenhoven het haar goed geken en
dikwels tydens sy hoërskooljare daar gaan kuier. Dan is daar saam met ander
jongmense gebaljaar, klavier gespeel en paradyslik gedraai en geswaai. Langenhoven
was die siel van dié partytjies, baie energiek en onderhoudend en heeltemal anders
as die enigsins teruggetrokke skoolseun van Ladismith en Riversdal. Alhoewel steeds
klein van gestalte, was hy met sy snor, die magnolia in sy lapel en sy vele kwinkslae
'n romantiese figuur. Hy het al wat mooi meisie was, gesoen en in die donker
beetgekry. Dat al die plesier ook met die gebruik van 'n bietjie soetwyn of selfs iets
sterkers gepaard sou gaan, spreek eintlik vanself.
'n Aanduiding van hierdie leefwyse en Langenhoven se beheptheid met meisies
kry 'n mens in 'n brief aan Helena Basson wat op 27 Augustus 1892 geskryf is, dus
kort na die voltooiing van sy skoolloopbaan op Riversdal, en toe hy maar negentien
jaar oud was. In dié brief sê Langenhoven dat hy tot sy spyt nie as strooijonker by
haar troue kan optree
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nie, omdat hy onhandig voel oor dié sake en bang is dat hy ‘blunders’ sal begaan.
Tog sal hy die huwelik en die geselligheid daarná graag wil bywoon. Hy gaan voort:
‘Everybody is going to be married now except myself. In our district it amounts to
be a perfect fever - what with the din and hustle of such disinteresting proceedings
as ouwersvra, konsentskrijf, gebojeaansit, trouwkleerenmaak etc. etc. etc. The country
is simply raging mad. Within a radius of a thousand miles there is not a girl that is
unengaged whom one might flirt with - unless one can satisfy yourself with a darkie,
which I unfortunately cannot. I should marry too, just to keep pace with fashion, but
unluckily my sweetheart is only sixteen and I am not much older. So we have to wait
a little longer. More's the pity.’23
Hierdie laaste mededeling is niks meer as 'n blote grap nie, want aan die einde van
die brief sê Langenhoven skielik hy het pas gehoor sy ‘sweetheart is dead’! Tog kan
'n mens die afleiding maak dat hy, so kort na sy matriekeksamen en nog voordat hy
met sy Stellenbosse studie begin, met 'n bietjie jaloesie kyk na almal rondom hom
wat gaan trou. Dat hy in hierdie Victoriaanse era in 'n behoudende plattelandse
gemeenskap hoegenaamd die moontlikheid van 'n ‘darkie’ noem met wie hy hom
kan ‘satisfy’, is miskien 'n enigsins misplaaste grap wat tog die wenkbroue van die
ondersoekende leser 'n bietjie laat lig. Of daar wel 'n sestienjarige ‘sweetheart’ in
Augustus 1892 was, weet 'n mens nie. Die speelse lughartigheid van die brief laat 'n
mens egter vermoed dat die jeugdige Kerneels in hierdie stadium nog nie ernstige
voornemens kon gehad het nie.
In elk geval het hy ten tyde van die skryf van sy brief nog nie Helena de Vries,
die niggie van Helena Basson, geken nie. Helena de Vries is gebore op 9 Desember
1872 te Mirtehof (toe nog Myrtle Grove) op Prins Albert. Sy was dus byna agt maande
ouer as Kerneels en in Augustus 1892 reeds amper twintig jaar oud. Sy was die
enigste kind van Abraham Hermanus en Helena (Lena) de Vries,24 die dogter van
welgestelde mense. Sy het alles gekry wat haar hart begeer en was 'n fyn opgevoede
mens. As jong dogter was sy lewenslustig, lief vir perdry en tennis, iemand wat goed
kon klavier speel en ook die skilderkuns beoefen het. Na skool is sy in 1892 vir
verdere opleiding na die destydse Bloemhof Seminary op Stellenbosch vir 'n
afrondingskursus in sang, klavier, skilder en ‘fyn maniere’. Daarna het sy
agtereenvolgens onderwys gegee op Gideonshoop in die distrik Klaarstroom aan die
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Groot Karoo-kant van Meiringspoort, Nieu-Bethesda en Waterval laasgenoemde 'n
plaas in die Prins Albert-distrik.
Helena de Vries was baie geheg aan haar niggie Helena Basson van Ladismith.
Saam was die twee by geleentheid, waarskynlik reeds in 1892, maar in elk geval nie
later as 1893 nie, een aand op Ladismith by 'n Jongeliede-debatsvereniging. Daar
het Helena de Vries en Kerneel mekaar leer ken en onmiddellik op mekaar verlief
geraak. Hoewel definitiewe gegewens ontbreek, dui alles daarop dat Helena net een
jaar op Stellenbosch was. Dit is dus onwaarskynlik dat sy die ‘nooientjie’ was wat
hom met sy voorbereiding vir die eksamen in Grieks gehelp het Moontlik het sy in
1893 reeds op Gideonshoop onderwys gegee.
Dat Kerneels dus in 1894 nie terug is na Stellenbosch toe nie en verkies het om
met selfstudie op Hoeko voort te gaan, dui daarop dat Helena de Vries vir hom die
groot trekpleister was en dat hy naby haar wou wees. Hulle verhouding het in dié
tyd dan ook verdiep. Dikwels het hy oor die Swartbergpas of deur die Seweweekspoort
gery om by haar te wees en op dié wyse dié gedeelte van die Groot Karoo goed leer
ken, iets wat later duidelik uit sy werk sou blyk. As hy in die titelverhaal van Die
wandelende geraamte (1930) skryf oor oom Dirk en sy dogter Carolina by wie hy
dikwels in die Kouveld gekuier het en dat die ‘ou kêrel...so byna-byna (sy)
skoonvader’25 was, het die karakters Helena de Vries en haar vader as vae modelle.
In dieselfde verhaal beskryf Langenhoven ook die pad deur die Seweweekspoort en
‘die pad van Laingsburg vandaan, Buffelsrivier af, Rooinek oor, en dan ál onder die
Swartberg langes. Daardie streek word genoem die Kouveld, en wetlikwaar hy het
nie sonder verdienste aan sy naam gekom nie. Meer as eenmaal, te perd of te kar op
weg na die nooi toe, het die wind my daar gesny dat my murg hardevet was in my
bene en my gesig blou soos 'n kaaiman s'n.’26 In ‘Die spook van Vergeleë’ in dieselfde
bundel beskryf Langenhoven die wêreld van die Groot Karoo, meer spesifiek
Klaarstroom en sy omgewing, waar Helena op die plaas Gideonshoop skoolgehou
het: ‘Om van Oudtshoorn af op Prins Albert te kom, wat skuinsweg aan die noordekant
van die Grootswartberge lê, en aan die voet daarvan, kan jy reguit met die gruwelike
steil Swartbergpas oorgaan, of jy kan sonder om swaar te klim 'n paar uur se ompad
neem, die skilderagtige Meiringspoort deur. Anderkant kom jy in die poort uit op
Klaarstroom, en dan hou jy links ál onder die berg langes oor 'n reeks heerlik-fraaie
boereplase wat aan die riviertjie lê wat
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nes die tande van 'n kam uit een vir een van die bergklowe kom. Een van daardie
klowe kom by 'n noue gangetjie uit sodat 'n mens in die riviertjie moet opry tussen
honderde voet hoë regop rotswande aan weerskante. Maar oor 'n myl of so gaan die
poort skielik oop, en binne in die hart van die gebergtes kom jy op 'n diep, byna
donker vallei uit waar die son maar 'n paar uur in die dag tot onder skyn. Maar daar
lê 'n boereplasie - ruimte vir meer as een is daar nie, en vir een grote ook nie - met
bome en wingerd en saailande en 'n wit boerewoning onder donker rietdak, nie groot
nie.’27
Die liefde tussen Helena en Kerneels het van hulle eerste ontmoeting begin. Tydens
vakansies by haar het sy vir hom klavier gespeel en het hy die raampies vir haar
skilderye gemaak. Een van dié skilderye is 'n voorstelling van 'n seetoneel teen
sonsondergang met 'n rivier. Onderaan het Kerneels geskryf: ‘The shades of night
are falling fast upon a summer sea.’ As sy in Desember 1893 verjaar, stuur hy vir
haar 'n verjaardagkaartjie. In 'n flambojante jeugdige skrif staan die volgende woorde
daarop:
Miss H. de Vries
May this and all your coming Birthdays be so many bright Landmarks of a long and
happy life.
Prince Albert
Dec., 1893.28
In 1894 gee hy die boek Naomi, or The last days of Jerusalem deur J.B. Webb aan
haar,29 'n godsdienstige werk uit die eerste helfte van die negentiende eeu en 'n geskenk
wat daarop dui dat Helena 'n diep gelowige mens was. Dikwels het hulle dan ook,
met haar voor die klavier, Sionsliedere saam gesing. Op 17 Maart 1894 skryf Kerneels
aan Helena.30 Hy begin deur te sê dat hy haar brief op 14 Maart ontvang het, terwyl
dit reeds op 5 Maart gepos is. Dit het Ladismith op die twaalfde bereik, maar op die
plaas het hulle nie 'n gereelde posaflewering nie en is hulle afhanklik van geleenthede
vir die ontvangs van hulle briewe. Uit hierdie mededeling lei 'n mens af dat Kerneels
die datumstempels op die brief baie noukeurig bestudeer het, 'n hebbelikheid wat
ook later van jare telkens in sy korrespondensie met ander mense sou opduik en
dikwels tot 'n ongeduld met die korrespondent of die posdiens sou lei. Dit is dus 'n
karaktertrek wat reeds van jongs af by hom aanwesig was.
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Die brief word gerig aan ‘dear Helena’, onderteken as ‘Petite’ (sy bynaam as kind)
en is soos die verjaardagkaartjie in 'n pragtige hand skrif geskryf. Dat hulle in hierdie
stadium nog nie verloof was nie en sy blykbaar in 'n vorige brief voorgestel het dat
hulle die streng formaliteite van die Victoriaanse era maar oorboord kan gooi, blyk
uit sy vreugde ‘that you are willing to put aside the conventionality and stiffness that
we have hitherto observed, and which seemed to me sadly out of place for I feel as
if we had been intimate friends for ages instead of mere acqaintances, although it is
perhaps cheeky of me to say it.’ Hy gaan voort:
‘Helena’ seems to me so pretty a name that I feel tempted to insert it in
every sentence of my letters. - I have been called Petite ever since my
childhood. At that age I was so sweet and pretty a little girl that some
pet-name was felt to be necessary to express the admiration that all felt
towards me. As I was very tiny for my age the nick-name Petite suited
excellently. However as I grew older my beauty and smallness and other
admirable qualities gradually faded away and at last disappeared never to
return again. So the pet-name was found to be more and more inappropriate,
fell into disuse and is now a thing of the past. But I did not think it quite
fair that I should call you by your pretty Christian name and you should
have to call me by the frightful and unendurable Cornelius which it is my
misfortune to possess. Therefore I ventured to suggest to you the
better-sounding Petite which would otherwise have been altogether lost.
I should not speak so much about myself of course, but as you will be
pleased to remember, you yourself asked me to enlighten you on this
important point; so the fault is not exactly mine.
Na hierdie uitweiding oor hul onderskeie name skryf Kerneels oor die baie reën
wat hulle gehad het en dat die druiwe vroegtydig gepars word om verrotting te
voorkom. Blykbaar was Helena in hierdie stadium nog sonder werk, want hy vra
haar of sy van onderwys sou hou. Hy is bly sy het nie die private onderwyspos by
Hanover aanvaar nie, want vaagweg onthou hy dié plek tydens 'n treinreis as 'n stasie
veel verder as Prins Albert - ‘and if you went God knows when you might come back
again, and I long so much to see you once more one day’. Dat hy
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met so 'n verwydering vrees dat hy haar kan verloor, blyk uit sy verwysing na twee
teenstrydige spreekwoorde wat desnieteenstaande albei waar kan wees: ‘Absence
makes the heart grow fonder’ en ‘out of sight out of mind’.
Uit die brief blyk dit verder dat Kerneels in hierdie tyd heelwat Engelse romans
soos Vanity fair, The luck of Barry Lyndon en Esmond van Thackeray en The mill
on the floss en Adam Bede van Eliot lees. ‘You can never fancy’, so gaan hy voort,
‘what an unsatisfactory place Ladismith is for getting anything. I have a few very
sterling books in my mind that I should like to get for you, but at Ladismith you
might as well look for the Czar of Russia as for anything to give to a lady.’ As hy sy
eksamen aan die einde van Junie in die dorp moet gaan aflê, sal hy probeer om van
dié boeke vir haar in die hande te kry.
Helena het pas 'n aangenome broer bygekry om te help grootmaak, 'n gebeurtenis
wat Kerneels enersyds jaloers laat voel en die hoop laat uitspreek dat dié nuweling
nie haar hart in so 'n mate sal steel ‘that there shall be no little corner left in it for a
kind thought of others!’ Aan die ander kant is hy bly dat sy nou 'n nuwe
verantwoordelikheid in die opbou van 'n jongman het, want ‘his character will shape
itself according to the example you set him and according to the way in which you
shall lead him step by step to a high regard for honour and virtue and a contempt of
meanness and baseness’. Hy wens dat hy die voorreg gehad het om haar op haar ritte
te perd te vergesel. Hy hoop sy het 'n veilige dier - ‘one that does not, as the
Frenchman says, “kick you with one end, bite you with the other, and pitch you off
with the middle”’.
Voorts rig Kerneels 'n tipe versoek wat kenmerkend was van die Victoriaanse era
en die tydgees met sy ‘keepsakes’ mooi openbaar: ‘If it is not asking too much, would
you mind putting a leaflet or floweret or little bud in your letters for me now and
then just to show me that there is no ill feeling?’ Hy sal ook graag, so gaan hy voort,
'n haarlok van haar wil ontvang. Toe sy by hom gekuier het en blykbaar toe sy aan
die slaap was, sê hy verder, ‘I took one myself, but I should like to have a given, not
a taken one. You are not so superstitious still, Helena, are you? that you will again
refuse on the ground that it will cut friendship. And if it does cut friendship, I do not
see how that need be so great an evil, provided that something else better than
friendship is substituted for it.’
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Hierdie uitspraak lei hom dan uiteindelik tot iets wat hy wou uitstel om persoonlik
aan haar mee te deel en nie geskik is om vir die eerste keer in 'n brief gesê te word
nie. ‘But God knows’, so gaan hy voort, ‘when I shall have the opportunity of seeing
you again one day, and then it might be too late for all I know. It is this: I love you.
I felt it when I saw you for the first time but I was not sure of my own heart, therefore
I did not speak of it. After you left, it gradually forced itself upon me with greater
and greater certainty; when I wrote to you first asking for a correspondence, I still
thought it might be nothing more than friendship that I was mistaking for love. And
I have all along corresponded as a friend, and considered your replies as from a friend
to a friend. This letter is not a friend's but a lover's. Tell me, my dear Helena, dearer
to me than all the world besides, may I hope that I shall yet win your love in return?
I have absolutely nothing to offer you worthy of yourself. My education and
knowledge of the world are such as you might expect from my circumstances - the
society I move in and the station to which I belong. An honest name and a true heart
(although Heaven knows I am far worse than many another man) are all I have to
lay at your feet. - Say Helena can you ever love me for myself alone?’
Hierdie brief - waaruit naas die merkwaardige beheer oor Engels van 'n jongman
in 'n Afrikaanstalige gemeenskap ook iets blyk van Kerneels se logiese stelwyse en
karaktertrekke, soos ongeduld, jaloesie en onsekerheid - is 'n tipiese produk van die
Victoriaanse era met sy hoofse verering van die vrou en vurige romantiek wat deur
'n beskaafde afstandelikheid in toom gehou word. Kort na die skryf van hierdie brief
op 17 Maart 1894 moet hulle verloof geraak het, want op 25 Julie 1894 skryf Kerneels
op Ladismith vir Helena 'n gedig in 'n eksemplaar van die Sanky Hymns. In dié gedig
spel die eerste letters die name Helena en Petite uit, wat daarop dui dat hulle mekaar
intussen weer gesien en hulle verhouding verinnig het. Die tipe tegniek om name só
in 'n gedig uit te spel, is kenmerkend van die akrostigon wat die Nederlandse
Rederykers beoefen het, maar dit kom reeds voor in die Bybelse Psalm 119, die
klassieke Griekse en Latynse poësie en by 'n negentiende-eeuse digter soos Edgar
Allan Poe. Die naamdig van Kerneels - na die onnutsige rympie oor Willie Louw
die vroegste gedig wat van hom bewaar gebly het - is die stroopste stroop van die
romantiek van die Victoriaanse era en dit dra die titel ‘What is its name?’:
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H Hark how that heavenly melody rolls!
E Echoing deep in the depths of your souls,
L Lifting your lives above Life's narrow bounds,
E Endless in cadence, its glory resounds.
N Nestle your hearts in its tender embraces A Angels entreat you, oh! veil not your faces.
P Pure as the soft crystal breath of the morn,
E Eden's sweet music your lives shall adorn.
T Trust to its witcheries, bask in its glow,
I Into your hearts let its harmonies flow.
T Though it belongs to the Heavens above
E Earth knows its name - it is Love, tender Love.

IV
Helena en Kerneels moet mekaar tydens hulle verlowing dikwels in die tweede helfte
van 1894 gesien het, want 'n mens kan verwag dat hy tog, ten spyte van die afstand,
van tyd tot tyd te perd deur die Seweweekspoort na Prins Albert gery het om by haar
uit te kom. Omdat sy studie op Hoeko nie na wense kon vorder nie, het hy besluit
om in 1895 na Stellenbosch terug te keer en die B.A. daar te voltooi. Dat hy 'n
onderwyspos na afloop van sy studie in gedagte gehad en dus in daardie stadium van
die onmiddellike voortsetting van die LL.B. afgesien het, blyk uit die getuigskrif wat
sy gewese Riversdalse skoolhoof Rosenow op 16 April 1895 vir hom skryf.
Langenhoven voltooi die B.A.-eksamen in Junie 1895, maar in U dienswillige
dienaar sê hy niks oor wat hy onmiddellik daarna gedoen het nie. Uit die
ongepubliseerde fragment van sy vroeë outobiografie31 en verspreide gegewens elders
blyk dit egter dat hy van 8 Julie 1895 tot Maart 1896 onderwyser was by 'n
eenmanskool op Langlaagte. In die meeste bronne wat hierdie betreklik obskure feit
vermeld, word sonder meer aangeneem dat dit die Langlaagte is wat vandag deel
vorm van Johannesburg. Sommige bronne, insluitende Sarah Goldblatt, sê dat
Langenhoven verbonde was aan 'n skool vir weeskinders, 'n verwarring met die
Abraham Kriel-kinderhuis in Langlaagte, wat van 'n later datum dateer. In werklikheid
was dit 'n skooltjie op die plaas Langlaagte in die distrik Heidelberg (Transvaal), 'n
Hollandstalige skool wat in
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1889 geopen is en in Langenhoven se tyd in 'n sinkgebou gehuisves was. Die aantal
skoliere in sy tyd was 63 en Langenhoven was vir alle leerlinge van die eerste graad
enduit verantwoordelik. Tydens sy termyn as onderwyser moet hy van tyd tot tyd
aan sy verloofde op Prins Albert geskryf het, maar dié briewe is nie bewaar nie. Dit
is egter bekend dat hy in die skoolvakansie, waarskynlik die lang somerreses van
Desember 1895 - Januarie 1896, by haar gaan kuier het.
Waarom Langenhoven 'n onderwysbetrekking só ver van sy verloofde en sy geliefde
Klein Karoo aanvaar het, is heeltemal onbekend. Naas die drang by baie mense van
die Boland en omliggende streke om 'n keer die Onderveld goed te leer ken, kan so
'n besluit miskien saamhang met die onbestendigheid en wispelturigheid wat in
hierdie jare ten spyte van die verlowing steeds 'n deel van Langenhoven se karakter
was.
In elk geval was die termyn op Langlaagte, soos 'n mens uit die fragment uit sy
vroeë outobiografie kan aflei, 'n klaaglike mislukking. Langenhoven sê dat hy as
‘klasmeester’ die vermoë gehad het om 'n ding duidelik te maak, maar dat hy as hoof
van 'n skool hopeloos was. In sy onmiddellike nabyheid was 'n mededingende Engelse
skool, en almal, Afrikaners inbegrepe, wou hulle kinders daar laat Engels leer. Om
sy Hollandstalige skool dus nie te laat leegloop nie, het hy meer tyd aan Engels
bestee. As gevolg daarvan is hy deur die Departement van Onderwys vermaan dat
hy 'n ‘wegbreker’ was en dat hy hom beter moes gedra. Aan die een kant, so skryf
Langenhoven, het hy dus te make gehad met ‘'n saagmeule van 'n inspekteur’, aan
die ander kant ‘die drukking van mens en komiesie’ in die teenoorgestelde rigting.
Die Transvaalse Onderwysdepartement was destyds vol Hollanders wat Paul Kruger
in gesagsposisies aangestel het en wat 'n stelsel op alle onderwysers wou afdwing.
‘Ek het maar altyd nooit, en vandag nog nie’, sê Langenhoven, ‘van gesag gehou nie
en minste van uitlander gesag; en hier had jy nou 'n verwaande, siellose klomp
avonturiers, kosmopolitane in hulle eie land en natuurlik sonder die minste liefde vir
ons s'n, wat op die Afrikaner met minagting neergesien het en die betrekkings in die
Transvaal vir hulle wou bestendig as 'n afsetgebied vir die oorskot van die skole in
Holland. Om onder hulle heerskappy te buig was nou eenmaal onmoontlik en net so
skielik as ek besluit het om daarheen te gaan het ek besluit om weer te trap.’
Waarskynlik is sy vertrek verhaas deurdat 'n klomp van sy leerlinge gedruip het. ‘O,
sal
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ek Langenhoven se gesig ooit vergeet’, skryf mev. Freda Morgendaal, een van sy
leerlinge, in 1948 in die skool se jaarblad, ‘die dag toe die uitslae verskyn het!’ Almal
in haar groepie het gedruip. ‘Die teleurstelling!’ skryf sy verder. ‘En toe ons weer
kyk, rol die trane oor sy wange. Hoe verslae was ons, en hoe bitter spyt dat ons hom
teleurgestel het! Ons het met hom gaan mooi praat, en so innig om verskoning gaan
vra dat ons hom in die steek gelaat het. En van daardie dag af sou ons enigiets vir
hom doen. Hy het nie één woord van verwyt laat hoor nie, maar as hy vir ons gesê
het: Spring in daardie gat en sny jou keel af, dink ek sou ons dit gedoen het, so sleg
het ons gevoel en so skaam was ons dat ons gedruip het, nadat hy soveel aandag aan
ons bestee het. Ek hoor nog hoe ou Koos Malan sê: “Ek voel sommer lus om myself
dood te maak” - omdat hy sy geliefde onderwyser teleurgestel het.’
In Maart 1896 is Kerneels terug op Hoeko, van waar hy nog enkele kere sy
verloofde op Klaarstroom gaan opsoek. By geleentheid het sy pleegmoeder aan
Helena 'n koekbord met koningin Victoria se gesig daarop as geskenk gestuur, 'n
bord wat later van jare altyd op haar ‘sideboard’ gestaan het.
Teen hierdie tyd was daar egter, volgens Helena de Vries se aangetroude familie,
iets in die onbestendige jongman wat Abraham de Vries laat besluit het dat sy dogter
se verlowing tot 'n einde moet kom en dat hy vir haar in 'n huwelik met Langenhoven
net ellende voorsien. Wat presies sy motivering hiervoor was, indien dit dan wel van
sy kant gekom het, is nie heeltemal seker nie. Volgens mev. Anne Müller, skoondogter
van Helena de Vries, het die aanstaande skoonvader niks gehou van die jongman se
‘liberalistiese of selfs ateïstiese idees’32 nie. Jare later het Helena de Vries egter
teenoor haar stiefdogter mev. J.H. Albertyn gesê dat die rede vir die verbreking van
die verlowing haar vader se teenkanting teen Langenhoven se drankgebruik was.33
Watter rede werklik die swaarste geweeg en of die oorsaak vir die verwydering
hoegenaamd van Abraham de Vries of sy dogter se kant gekom het,34 is moeilik om
vandag met sekerheid te agterhaal. Langenhoven was wel betreklik kerkloos in hierdie
tyd en ook later, maar hy het altyd 'n soort kinderlike geloof behou, ook in tye wanneer
hy van die streng kerklike voorskrifte afgewyk het. Uitgesproke ateïsties was hy
nooit, maar wel gekant teen die vormlike en dogmatiese uiting van die religieuse
belewing. Dit is te betwyfel of die drankgebruik in hierdie stadium so 'n groot
probleem was, al is dit nie onwaarskynlik dat Langenhoven hom
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soms op partytjies op plase te buite kon gegaan het nie. 'n Mens dink eerder dat
Helena de Vries later stories in verband met sy drankgebruik verneem het.
Hoe ook al, die verlowing is beëindig. Dat dit met groot droefheid aan albei kante
gepaard gegaan het, is gewis en seker. Helena het oornag van 'n vrolike, opgewekte
meisie verander in 'n nougesette mens wat die res van haar lewe fanatiek godsdienstig
was, 'n persoon wat haar geluk probeer vind het in haar deelname aan die Kinderkrans,
die ACVV, die Vrouesendingbond en die Sondagskool, waar sy vyftig jaar lank as
onderwyseres werksaam was. Nooit het daar 'n vloekwoord uit haar mond gekom
nie en aan sterk drank het sy haar mond nie gesit nie. By geleentheid moes sy vir 'n
koekresep 'n bietjie brandewyn by die hotel op Prins Albert gaan koop. Sy het haar
bestelling geplaas, in die sitkamer van die hotel gaan wag, die halfbotteltjie brandewyn
netjies in bruin papier toegedraai, in haar handsak gesit en die hotel uitgestap. Die
kar en perd waarmee sy vir die Sondagskool opgedaag het, is deur die kinders later
spottend die Halleluja-karretjie genoem!
Toe Helena de Vries al in die veertig was, het Gideon Müller, reeds twee maal
wewenaar en iemand met ses kinders uit sy eerste twee huwelike, by haar begin kuier.
Om tot 'n besluit te kom of sy met hom moes trou, het sy twee briewe geskryf: een
waarin sy sy huweliksaansoek aanvaar en een waarin sy hom afsê. In daardie stadium
was sy onderwyseres op die plaas Waterval in die distrik Prins Albert, en sy het een
van die seuns gevra om, feitlik soos 'n lotsbeskikking, een van die briewe op haar
tafel in die possak te sit. Eers toe Müller met 'n kar en perde by haar opdaag, het sy
geweet dat die brief met die positiewe antwoord by hom aangekom het! Op 16 Junie
1913 is sy met Müller getroud en op twee en veertigjarige ouderdom het sy die lewe
geskenk aan haar enigste seun, Gideon, gebore op 23 April 1915. Volgens die
getuienis van haar stiefkinders was Helena 'n streng, fier, regop persoon. Die kinders
moes ook altyd regop aan tafel sit, hulle moes netjies wees en hulle goed gedra.
Blykbaar was sy 'n geslote mens wat nie liefde uitgestraal het nie en wat 'n slegte
verhouding met haar stiefkinders gehad het. Volgens meer as een se getuienis het
die samespraak ‘Die omslagtige tant Lenie’ in Ons weg deur die wêreld I35 op haar
betrekking, want sy het 'n manier gehad om aan 'n storie baie draaie te gee sonder
om by die punt te kom.
Indien ‘Die omslagtige tant Lenie’ wél op Helena de Vries slaan, is
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dit naas enkele verhulde verwysings in Die wandelende geraamte een van die min
plekke in Langenhoven se oeuvre waar sy ter sprake kom. Dit lyk amper asof
Langenhoven na die verbreking van die verlowing Helena uit sy hele wese wou
afsweer, want selfs sy getroue vriendin Sarah Goldblatt het eers in 1946 te hore
gekom van hulle verlowing en dat daar so 'n mens in die ‘Chief’ se lewe was. Helena
het haar verloofring aan Kerneels teruggestuur. Toe hy kort daarna getroud is, het
Vroutjie die ring laat verander in 'n seëlring met 'n diamantjie daarin wat hy tot sy
dood gedra het.36 Slegs een keer het Helena hom weer in lewende lywe gesien toe sy
en haar man op Oudtshoorn op besoek was en Kerneels in die Koffiehuis gesit het.
By dié geleentheid het hulle egter nie met mekaar gepraat nie. Trouens, aan haar
kinders het Helena nooit iets van Langenhoven vertel nie. Eers later van jare sou
hulle hoor dat hy 'n belangrike rol in haar jeug gespeel het. Haar skoondogter onthou
slegs een keer in 1942, nadat Helena se eggenoot reeds oorlede was, dat sy op
aandrang iets van hulle verlowing vertel en oor die jong Kerneels gesels het.
Die verbreekte verlowing tussen Helena de Vries en Kerneels Langenhoven is 'n
hartseer storie wat plek-plek na 'n sprokie klink. Die enigste gebaar van Langenhoven
teenoor sy eertydse verloofde in later jare was toe hy op haar troudag vir haar 'n
eksemplaar van sy bekende verjaardagboekie met 'n inskripsie gestuur het. Voorin
het hy geskryf: ‘'n Geskenk van die Skrijwer. Mevr. Gideon S. Müller (neé Mej.
Helena de Vries) 16 Junie 1913. Mag Uw huwelik gesegend wees, mag al wat goed
is - ook naar die onuitgesproke wens Uw deel wees.’ Interessant genoeg verskyn by
9 Desember, Helena se verjaardag, die volgende vermanende spreuk van Langenhoven
se hand: ‘Dis waar wat die spreekwoord sê: “Trouw is nie pêrdekoop nie.” Dis meer
nes pêrderuil; weerskante se foute word weggesteek.’ Op Langenhoven se versoek
van 1894 dat sy vir hom 'n ‘leaflet, floweret or...bud’ in haar volgende brief moet
insluit, het sy wel gereageer. Sy het twee roosknoppies gedroog, een vir hom gestuur
en die ander een tot die dag van haar dood saam met 'n stukkie heide uit Hoeko in
haar Holy Bible bewaar. Het Langenhoven ook die ‘lock of your hair’ gehou wat hy
afgesny het toe Helena aan die slaap was? Onder die personalia in die
Dokumentesentrum op Stellenbosch is daar 'n blonde haarlok, maar waarskynlik is
dit eerder die lok van Langenhoven se eie moeder. In 1930 - as 'n mens van die
skryfdatum in die inleiding, en nie die publikasie-
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datum 1932 nie, uitgaan - sê Langenhoven dat sy moeder vyf dae ná sy geboorte
oorlede is. ‘Ek het geen portret of skets of handskrif van haar eie nie;’ skryf hy in U
dienswillige dienaar, ‘maar tog darem, vandag nog, 'n lokkie goue hare wat Mammie
afgeknip en vir my bewaar het.’37 'n Mens is geneig om te dink dat Langenhoven na
die terugontvangs van die verloofring en voor sy huwelik met Vroutjie, in
ooreenstemming met die mores van die Victoriaanse era, die haarlok van Helena sou
weggegooi of vernietig het en dat die lok op Stellenbosch wel dié van die moeder
is, nie van Helena de Vries nie.38 Helena was nie meer deel van sy lewe nie, al sê
haar skoondogter Anne Müller dat sy oortuig daarvan is dat Langenhoven die groot
liefde in haar skoonmoeder se lewe was en tot haar dood toe gebly het.39 Helena de
Vries het na haar man se dood op Prins Albert bly woon. Die laaste paar jaar van
haar lewe was sy in bejaardesorg in Huis Lückhoff in Rosebank, Kaapstad. Daar is
sy op 13 Februarie 1954 oorlede, meer as drie en 'n half jaar na Vroutjie en amper
twee en twintig jaar na Kerneels Langenhoven.40
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Hoofstuk VIII
Ladismith en Vroutjie
I
1896 woon Kerneels
Langenhoven 'n tyd lank op die plaas. Kort daarna vestig hy hom egter op Ladismith,
waar hy aanvanklik privaat onderwys gee. In dieselfde jaar begin hy ook werk as
klerk by Th.C.W. Johnson, prokureur en notaris op die dorp. Saam met hom aan
dieselfde kantoor is ook 'n mnr. Reid as senior vennoot verbonde. Dit was Kerneels
se bedoeling om tydens sy termyn as klerk tot kandidaatprokureur te vorder en deur
selfstudie die graad LL.B. te behaal, iets waarmee hy nog dieselfde jaar begin. Die
werk as klerk was terselfdertyd praktiese voorbereiding vir sy toekomstige beroep.
Alhoewel Langenhoven oor hierdie tydvak niks in sy outobiografie rep nie, weet ons
uit ander bronne1 dat dit 'n moeilike tyd in sy lewe was. Die kantoorure by Johnson
was lank, en naas die privaat lesse moes hy saans die ‘wetsboeke’ pak om hom vir
die regseksamens voor te berei.
Nog voor sy vertrek na Langlaagte was Kerneels bekend met Lenie van Velden,
die rooikop kerkorreliste op Ladismith vir wie se oudste dogter, Anna - of Ankies,
soos sy in dié stadium genoem is - hy private onderrig begin gee het om haar in haar
skoolwerk te help. Anthonie van Velden, ook verbonde aan die firma Th.C.W.
Johnson, is op vroeë ouderdom oorlede en het sy swanger vrou en vier kinders
agtergelaat. Die Van Veldens was goed bevriend met Piet en Grieta Langenhoven
en dikwels hulle gaste op Hoeko. Aangesien Lenie getroud en buitendien tien jaar
ouer as Kerneels was, het sy tydens die besoeke aan Hoeko haar aandag meer aan
die egpaar Langenhoven as aan Kerneels gegee. Met sy studie op Stellenbosch en
sy termyn as onderwyser op Langlaagte was hy buitendien van 1893 af dikwels weg
as sy met haar gesin op die plaas kom kuier het.
Dat die Langenhovens van Hoeko se harte uitgegaan het na Lenie van Velden in
haar moeilike omstandighede blyk uit 'n terloopse mededeling van Kerneels in sy
brief van 17 Maart 1894 aan Helena de Vries. ‘At our next Nachtmaal some two or
three weeks hence’, skryf hy, ‘we shall have a Bazaar to pay off the remaining debt
of the organ. Mrs.
NA SY TERUGKEER VAN LANGLAAGTE NA HOEKO IN MAART
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the widow Anth. van Velden plays the organ very well although I am not much of a
judge. She seems to have been quite crushed by the death of her husband and looks
the ghost of her former self. She is on a visit with us just now for a few days, and
seems to enjoy it, although we are “only farmers” and not quite up to date in many
little things.’
Wanneer Kerneels in Maart 1896 op Hoeko terug is en sy verlowing met Helena
de Vries beëindig word, kom hy dikwels by Lenie van Velden op besoek. Aanvanklik
begin hy kuier by die dogter Anna,2 maar baie gou ontstaan daar 'n vurige
liefdesverhouding tussen hom en Lenie. Wanneer die verlowing tot 'n einde kom en
die nuwe verhouding begin, is moeilik om vandag presies te agterhaal. Die eerste
brief van Kerneels aan sy rooikop beminde is van Augustus 1896. In 'n brief van 20
September dieselfde jaar maak die jong Kerneels teenoor sy nuwe beminde die
verstommende uitspraak dat hy Helena de Vries nooit liefgehad het nie. Is dit, in die
lig van die gloeiende brief van 1894 en die gedig op hulle onderskeie voorname, die
uitspraak van 'n man wat sy gewese verloofde finaal wou afsweer of sy rooikop,
miskien selfs teen sy eie beterwete in, van sy nuwe lojaliteit wou verseker? Hy skryf:
‘Although I feel assured now that I have never loved the girl I am equally certain
that she did and does love me; I know she has never loved anybody else and I feel
pretty certain she never will. It is very hard. I feel so cowardly that I have been the
cause of ruining a good woman's life. Yet what could I do? Only I wish Fate had
chosen another instrument than me to accomplish its cruel ends. - Miss de V. asks
me to remain her friend, that we must always remember each other at Christmas and
New Year and with our Birthdays and so forth. I must do her justice to say that so
far as I can make out there is no attempt in her letter to win me back.’3
Indien hierdie mededelings van Kerneels aan Lenie van Velden inderdaad eg is
en nie net die inbeeldings van iemand wat na 'n liefdesteleurstelling dinge vir hom
en vir sy nuwe beminde in 'n gunstige lig probeer stel nie, moet 'n mens tot die
gevolgtrekking kom dat Langenhoven van sy kant die verhouding beëindig het. Die
inligting van Helena de Vries se aangetroude familie oor die vader se besware en
Kerneels se drankgebruik as oorsake vir die verbreking van die verlowing kan dus
ten minste bevraagteken word, al kon hierdie faktore natuurlik vir die uiteindelike
besluit medebepalend gewees het.
Dat die verbreking van die verlowing wel 'n traumatiese aangeleentheid was, blyk
uit Langenhoven se mededeling in dieselfde brief dat hy
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nog nie die saak aan sy ouers bekend kon maak nie. 'n Naskrif by hierdie brief lui
egter: ‘One bomb has fallen. I told my mother this morning. She seemed as much
cut up as though she was one of the parties to the engagement.’ Dit is wel
merkwaardig dat Kerneels so lank gewag het om met sy ouers te praat, want in die
stadium dat hy dié brief aan Lenie skryf, is hy reeds tot sy ore toe verlief op haar.
Uit dieselfde brief blyk verder dat die verbreking vir Helena de Vries pynlik was.
Kerneels sê dat hy op dié dag twee briewe van Lenie en een van Helena de Vries
ontvang het. By sy tuiskoms het hy eers Helena s'n gelees ‘upon the principle of
being “off with the old before you are on with the new”.’ Helena se brief is lank,
sonder 'n enkele woord van verwyt, ‘evidently the outflow (of) a thoroughly crushed
heart. To make it worse she writes that her mother is seriously ill and the news has
to be kept from her, so she has to bear it all alone. She begins “my darling Petite” as
usual and says she cannot address me or think of me in any other way. She prays me
to let her keep my letters, and not to refuse a poor brokenhearted girl one last request.
I shall write to her that she can do so for I know that I can trust her absolutely.’
Uit hierdie inligting lei 'n mens af dat die verlowing êrens in Augustus of op die
laaste September 1896 verbreek is en - te oordeel na die moontlike reaksie wat die
nuus op Helena se moeder sou kon hê - dat Kerneels dit verbreek het. Is sy skielike
verliefdheid op 'n tien jaar ouer vrou 'n soort ‘rebound’-reaksie op die verbreking
van die verlowing? Was Lenie van Velden die oorsaak van hierdie verbreking? Het
die drie en twintigjarige Kerneels in haar werklik die groot liefde van sy lewe gevind
of was daar by hom 'n element van die sielkundig erkende moederkompleks aanwesig?
Om enigsins duidelikheid oor hierdie vrae te verkry, is dit nodig om die agtergrond
van Lenie van Velden, haar huwelik met haar eerste man en dié se herkoms en haar
situasie onmiddellik voor die verhouding met Kerneels in besonderhede na te gaan.

II
Magdalena Maria Hugo4 - Langenhoven se Vroutjie - is op 12 Mei 1863 op die plaas
Nobelsfontein ongeveer 48 kilometer van Victoria-Wes gebore as die derde kind van
Cornelis Johannes Hugo en Anna
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Christina Elizabeth van Schalkwijk. Die plaas het behoort aan haar grootouers,
Jakobus Wouter en Magdalena Maria Hugo, en die ouma was in die omgewing
alombekend as kundige vroedvrou by baie geboortes, onder andere dié van die digter
A.G. Visser. Lenie, soos Vroutjie genoem is, het 'n broer Cornelis Johannes gehad
wat later geneesheer was, 'n broer Fransie en verder doofstom tweelingsusters en 'n
doofstom broer wat in die 1918-griep oorlede is. Later het haar ouers op die plaas
Skimmelfontein en nog later op Schietkuil in die distrik Murraysburg gewoon.
Aanvanklik was Lenie in 'n plaasskooltjie naby Murraysburg, maar in 1873 begin
sy skoolgaan by die Springfield-klooster in Wynberg, terwyl haar gestremde broer
en susters later by 'n skool vir dowes in die Tuine opgelei is. Die reis daarheen was
per perdekar tot op Mosselbaai en van daar per skip na Kaapstad. By die Ierse
Dominikanernonne het Lenie 'n baie deeglike en fyn opvoeding ontvang, onder meer
in naaldwerk, sang, klavier en orrel. Engels het sy keurig leer praat en 'n groot liefde
vir die Engelse literatuur ontwikkel, terwyl sy ook Frans en 'n bietjie Duits geleer
het. In haar volwasse lewe het sy lid van die Ned. Geref. Kerk gebly, maar haar
tweelingsusters is, tot ontsteltenis van die ouers, tot die Rooms-Katolisisme bekeer.
Na voltooiing van haar skoolopleiding gee sy onderwys in die skooltjie op haar
vader se plaas. Sy was 'n mooi meisie met massas ligrooi hare, pragtig gebou en met
'n helder verstand. Aanvanklik, kort na haar terugkeer na Murraysburg, raak sy verloof
aan 'n kêrel van die omgewing. Toe sy saam met haar moeder na Port Elizabeth reis
om 'n bruidsuitset te bestel, ontmoet sy daar die jong prokureur Anthonie Georg
Eliab van Velden, op 5 Oktober 1852 op Winburg gebore en dus tien jaar ouer as
Lenie - 'n kêrel met sy 6 voet 5 duim in sy sokkies reusagtig lank. Anthonie was die
seun van ds. Dirk van Velden (1813-1878) en Elizabeth Overgaauw (1819-1858),
albei reeds oorlede - die moeder deur selfmoord - toe Lenie in sy lewe verskyn het.
Ds. Van Velden is gebore in Hoorn, Nederland, en was agtereenvolgens leraar in
Arras, Leuven, Pietermaritzburg, Winburg en Ladismith, waar hy Langenhoven
gedoop het. Na die dood van sy eerste vrou het ds. Van Velden in 1859 hertrou met
Anna Christina Preller (1813-1876). Sy Memoirs, in Nederlands geskryf, vertel die
enigsins dorre verhaal van sy loopbaan, met die aksent op sy werk as predikant en
die kerklike twispunte en geskille van die negentiende eeu.

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

153
Die ontmoeting met die aantreklike en saggeaarde Anthonie het Lenie van besluit
laat verander en op 11 Januarie 1882 trou sy met hom. Na hulle huwelik vestig die
egpaar hulle op Ladismith, waar Van Velden toetree tot die regspraktyk van Th.C.W.
Johnson. Vyf maande na haar huwelik word die vyftienjarige Sarie Karolus van
Amalienstein, wie se ma nog as slavin gebore is, as huishulp aan haar toegewys, 'n
posisie wat Sarie byna sestig jaar lank sou beklee. Op Ladismith word vir Lenie en
Anthonie vyf kinders gebore van wie een, Dirk van Velden, klein dood is (20
Augustus 1884-29 April 1885). Die ander was drie dogters en 'n seun: Anna Elizabeth
Christina (1882), Elizabeth Overgaauw (1886), Magdalena Antoinette (1889) en
Cornelis Johannes Hugo (1891). Met Anthonie was Lenie feitlik twaalf jaar getroud,
maar op een en veertigjarige leeftyd word hy ernstig siek. Hy sterf op 10 Desember
1893. Voor sy dood moet hy onbeskryflike pyn deurstaan as gevolg van galstene in
die blaas, maar dit is onbekend of dit die oorsaak van sy dood was.
Met Anthonie se dood was Lenie swanger. Hulle sesde en laaste kind, Margaretha
Julia, is op 19 Junie 1894 gebore en 'n jaar later is sy op haar verjaarsdag oorlede.
Lenie se man en twee vroeggestorwe kinders is begrawe by die ou kerk op Ladismith,
waar haar skoonvader en sy twee vrouens ook lê. Later jare het Lenie 'n grafsteen
met die woorde ‘Slaap sag geliefdes’ daar laat oprig.
Na die dood van haar eerste man het Lenie 'n moeilike tyd beleef. Sy het weinig
geld gehad en moes vir 'n geringe salaris as orreliste by die Ned. Geref. Kerk werk.
Sarie was verplig om hulle karige spens aan te vul met bredies vol brandnetels, suring
en ander veldkossies. Ten spyte hiervan was Lenie 'n aristokratiese mens in haar
houding en gedrag, iemand wat die teenslae in haar lewe met 'n innerlike krag kon
beveg.

III
Kerneels Langenhoven moet Lenie van Velden reeds voor sy studie op Stellenbosch
en sy termyn as onderwyser geken het. Van hierdie eerste kennismaking - toe sy as
getroude vrou saam met haar eerste man dikwels op Hoeko by die Langenhovens
kom kuier het - weet ons niks verder nie. Eers in 1896 het hulle mekaar anders en
opnuut leer ken
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nadat die verlowing van Kerneels en Helena de Vries beëindig is. Dit moet van die
begin af 'n hartstogtelike verhouding gewees het, soos 'n mens kan aflei uit die druk
briefwisseling wanneer sy in die loop van die jaar ses weke lank op Philipstown by
haar skoonsuster gaan kuier. Kerneels se vyf briewe uit hierdie tyd is, behalwe een
in 'n gloedvolle, feitlik hoofse Duits, geskryf in die bloemryke Victoriaanse Engels
van die negentiende eeu en gerig aan Madeline, soos hy haar in hierdie tyd
aangespreek het. Die briewe gee 'n mens 'n aanduiding van die psigiese kragte wat
in Kerneels Langenhoven werksaam was.
Chronologies die vroegste in hierdie korrespondensie is die Duitse brief wat
Kerneels op 23 Augustus 1896 skryf. Naas die taal wyk dit in etlike opsigte radikaal
van die ander af en stel dit besondere probleme. In die bespreking van dié
korrespondensie word hierdie brief dan ook met opset agterweë gehou.
Die eerste van die Engelse briewe is gedateer 20 September 1896 en is geskryf
van Hoeko af wanneer Madeline in Philipstown met vakansie is. Die inset is dié van
'n tipiese Victoriaanse romantikus wat die afwesigheid van die geliefde vrou intens
ervaar en dit in flambojante taal en met weemoed beleef. Hy roep 'n aand op tydens
haar laaste besoek aan Hoeko en ‘how I stood with a great tide of undeclared love,
hardly acknowledged even to myself, welling up from my previously loveless heart.
And you? Everything around me is the same - only you are not here. Everything the
same as it was then and yet how infinitely different. All the sweet associations
connected with those few short hours thrill me with rapture at every step I take in
and about the house; and fill me with bitter sadness by the contrast between the past
and the present.’
Vervolgens vra Kerneels haar wat sy doen en sê hy hoe moeilik dit vir hom is om
nie die plekke te ken wat sy gaan besoek nie. Tog bly daar in sy hart ‘a picture which
no presence or absence of surroundings can ever obscure - a jewel that needs no
setting - an impress that will remain so long as the heart that bears it throbs with life’.
Met meer as 'n tikkie egoïsme en 'n onderliggende element van onsekerheid vra hy
of daar onder die oppervlakte in haar denke ‘a little sacred corner’ is wat vir hom
alleen bestem is. Toe hy haar telegram ontvang, was hy alleen by die
prokureurskantoor ‘and spent a longer time reading it than I would have if I had had
to decipher it from Egyptian hieroglyphics’. As sy terug is op Ladismith, wil hy haar
oorweldig met kusse.
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Hy vind dit vreemd ‘that a cold matter-of-fact scientific mechanism like the telegraph
can also serve to provide an outlet for an overflowing heart’. In elk geval glo hy sy
en hy ‘shall always be found in the service of Love’. En, voeg hy by in 'n uitspraak
wat 'n aanduiding is van Langenhoven se geloofsbelewing in hierdie jare, ‘By making
Love...we shall I trust not be accounted unfaithful to the God who is Love.’
Verder skryf Kerneels oor sy rusteloosheid. Gelukkig het hy 'n bietjie afleiding
kon vind in die vorm van ‘a magic lantern performance’ en 'n aantal voordragte,
alhoewel die geheel uiteindelik ‘very trashy’ en niks meer as ‘a Highway robbery’
was nie. So ongeduldig is hy oor die inkomende pos dat hy op en neer in die straat
stap terwyl die posbeamptes sorteer, 'n hebbelikheid wat Langenhoven tot sy sterfdag
sou behou. Hy is verheug omdat daar twee briewe van haar was. ‘How good of you
my own darling beloved Madeline’, so skryf hy, ‘to go to the trouble of writing to
me at all when you must have been so dreadfully sick and tired of the journey.’ Die
ontvangs van haar briewe ‘comforted me with the anticipation that my lonely longing
for the cheerless time to come would be much brightened by such letters. And you
will brighten it won't you Sweetheartie?’ Met 'n groot mate van selfinsig voeg hy
by: ‘I know I am very exacting and selfish but do permit me to plead that you shall
write to me every little thing; make your letters very warm; they can never be warmer
than your love can they?...Forgive me Sweetheartie that I write no news, that I write
about love. I cannot help myself. I have had to do with many women during the short
term of my experience (would to God I had not) for none of them all was ever one
with me as you are, with none of them all had I ever the same sympathy as with you,
none of them knew me as you...’ Voordat hy haar in sy volwassenheid leer ken het,
so gaan hy voort, het hy geen gevoel van eenheid met 'n ander mens ervaar nie. In
haar vind hy egter die liefde van sy lewe en hy vra haar om hom altyd lief te hê, selfs
al sal sy liefde ‘very selfish, very exacting, very troublesome, very tiresomely
persistent’ wees. Juis om dié rede kan hy nie nou vir haar oor die jongste nuus op
die dorp en die wonderlike lente op Hoeko iets vertel nie. Sy hart is só vervul met
liefde vir haar dat hy oor niks anders kan skryf nie, al gaan hy tog 'n bladsy verder
voort om te sê dat hy heelwat aan sy regstudie doen en dat Meester Bloemkolk met
'n klomp kinders op Hoeko was. Teen die einde van die brief hoop
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hy dat haar besoek aan haar skoonsuster aangenaam is en bekruip die vrees hom dat
sy iemand anders kan ontmoet op wie sy verlief kan raak. En uiteindelik groet hy
haar: ‘Goodnight, Sweetheartie, my letter is getting too long. Try to take as much
care of yourself as would satisfy me. It is very hard to say goodnight in this dreary
way. When shall I have my kisses again? Oh my Sweetheartie, my longing maddens
me when I think of all that was and all that is. One colourless week is past, will the
succeeding ones pass as slowly? I can almost feel angry with you for running away
like this.’
Hierdie liefdesbrief van die jong Kerneels aan sy toekomstige vrou is geformuleer
in die tipiese swoel styl van die Victoriaanse era. As 'n mens bedink dat die geliefde
vrou slegs ses weke weg sou wees, is die aanslag en belewing van die afwesigheid
darem 'n bietjie oorweldigend. 'n Mens moet egter onthou dat hier 'n jong man van
drie en twintig jaar aan die woord is, vasgevang in die konvensies en die retoriek
van die Victoriaanse era, 'n man wat buitendien sy heftige liefde in 'n aangeleerde
taal en idioom aan sy beminde moet oordra en in daardie stadium oor geen eie taal
met die nodige literêre tradisies beskik het om so iets in aan te pak nie. Daarby was
hy, ten spyte van sy vertonerige gespog met sy veelvuldige liefdeservarings, in 'n
groot mate wêreldvreemd.
Wat 'n mens egter nie van jou kan afskud nie, is dat Langenhoven 'n jaloerse en
veeleisende minnaar moet gewees het, iemand wat knaend en besitlik kon optree en
wat derhalwe 'n sterk persoonlikheid moes vind wat hom wel kon liefhê maar hom
tog by tye kon teëgaan. Blykbaar was Madeline, die latere Vroutjie, iemand wat met
so 'n romantiese en egosentriese natuur kon saamleef.
Die ander drie in Engels geskrewe briewe uit die periode voor hulle huwelik toon
dieselfde soort ingesteldheid as dié van 20 September. Op 26 September sê hy dat
hy reeds drie briewe van haar ontvang het, maar dat onverwagte werk by die kantoor
en die Duitse klasse wat hy volg, beantwoording verhinder het. Daarby het hy in die
aand siek gevoel, ‘unable to write a line’ - die eerste keer dat hy oor sy
gesondheidstoestand skryf en 'n klagte wat ook dikwels later in sy briewe sou opduik.
Uit die brief blyk weer 'n ongeduld met posaflewering en die onsekerheid oor hoe
dié dienste op Philipstown daar uitsien.
Later kry hy egter wel die geleentheid om te skryf. Daar volg dan weer 'n uiting
van verlange in die romantiese toonaard van die tyd:
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‘How many more times shall I have to go to bed sweetheartie without being able to
kiss you goodnight? What a long time, aye what a lifetime it seems since you have
gone away! And yet how short in comparison with what still remained. The weary
hours drag on into weary days and each successive day seems to bring me no nearer
to our reunion. I feel restless and dissatisfied with everything and everybody. In the
morning it seems hardly worth while to wish for the evening to come, the evening
will not bring you; at night I cannot go to sleep with any prospect of a bright
awakening to a happier day. All is cheerless, empty, desolate...’ Hy wens dat daar
in die ses weke wat sy weg sal wees, net 'n klein onderbreking as 'n oase mag kom.
Wanneer hy weer op 30 September 1896 aan haar skryf, het hy pas 'n brief van
Madeline ontvang. Sedert hy laas aan haar geskryf het, is sy gesondheid weer
uitstekend. Hy bedank haar ‘for pouring the balm of your true sweet love upon my
aching heart’. Hy is bly oor die moontlikheid dat sy vroeër mag terugkeer. Alhoewel
hy hom onwaardig ag, vra hy haar om so gou moontlik te kom. Sy liefde, so skryf
hy, ‘is not sensuality that in its choice of an object has not looked deeper than the
physical surface.... When you have returned, Sweetheartie, and we can have our
evenings together again and our music and our Sunday afternoons you shall not have
cause to be disappointed at not having prolonged your absence.’
Die brief van Kerneels op 12 Oktober 1896 is geskryf na 'n naweekbesoek aan
Hoeko. Hy sien uit na haar terugkeer die volgende week. Die woorde ‘next week’,
gaan hy voort, ‘have been chiming sweet music in my ears and in my heart ever
since. Next week! I shall see my darling again and my bitter yearning shall be satisfied
after such weary days of waiting.’ In 'n oortreffende trap van flambojansie en ekstase
skryf hy: ‘Love has cried in its anguish for its Love to come back, and its Love has
heard and felt and is coming, coming, coming home to its other self to be reunited.
Flow swiftly hither ye refreshing healing waters from the immeasurable oceans of
the eternal heavens, flow back to the parched and wounded soul that has writhed in
agony during the time of privation that followed so shortly upon its first deep draughts
of your heavenly bounty. Coming, coming, in one great flood of allencompassing
Love; grant me patience to await, the coming. Are you coming; sweetheartie? Your
lover is waiting - he has been waiting oh! so long and he can bear the waiting no
longer.’ Alhoewel Madeline in
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hierdie tyd alleen weg was en haar kinders op Ladismith laat agterbly het, is dit
opvallend dat Kerneels in die briewe haas nie hulle welsyn meld nie, al het hy volgens
'n naskrif die bedoeling gehad om haar wel in te lig. Slegs in sy brief van 12 Oktober
noem hy dat hy en Anna - Madeline se oudste dogter - hulle Duitse klasse na 'n
onderbreking van veertien dae as gevolg van die inspekteur se besoek en die
skoolvakansie hervat het.
Soos reeds vermeld, word die vier oorgelewerde Engelse briewe van 1896
voorafgegaan deur 'n Duitse brief wat Langenhoven op 23 Augustus 1896 skryf. Dat
hy die brief in Duits skryf, kan as 'n oefening in die taal gesien word, feitlik 'n
illustrasie van hoe hy in 'n kort tydjie die Duitse romantiese idioom bemeester het.
Die brief spreek egter nie van die begin van 'n intense liefdesverhouding nie, maar
eerder van 'n weemoedige afskeid van 'n beminde, 'n afskeid wat hom die geleentheid
gee om sy dank te betuig vir alles wat sy vir hom beteken het. Hy sluit 'n foto van
hom vir haar in, maar ag haar haarlok 'n oneindig kosbaarder besit as 'n portret wat
hy al ook aan ander gegee het. Die versoek aan die slot om dié brief in die vuur te
gooi, klink inderdaad asof daar 'n einde aan die verhouding kom.
Die vraag ontstaan wat die jong Kerneels met hierdie brief wil sê. Die brief is,
volgens 'n mededeling van Guillaume Brümmer,5 na Vroutjie se dood deur Sarah
Goldblatt in Arbeidsgenot ontdek, apart van die pakkie liefdesbriewe. Op 'n koevert,
groot genoeg om dié brief te bevat, het Vroutjie egter aangeteken: ‘My liefste se
brief aan my geskryf 23 Aug. 1896.’ Indien die brief wel in die koevert was, is die
‘Gnädige Frau’ van die aanhef beslis Vroutjie, al skep die hele sfeer van afskeid en
weemoed en die vermelding van die haarlok eerder die indruk dat dit 'n laaste brief
aan Helena de Vries is, nou met die hoofse ‘Frau’ in plaas van ‘Fräulein’, wat by die
eerbiedige afstandelikheid aansluit. Miskien is die brief 'n voorbeeld van hoe die
psige van die genie plotseling van oorstelpende liefdesgeluk en vreugde in die
ontsettendste misère van 'n ewige afskeid kan oorgaan, in so 'n mate dat hy in staat
is om 'n brief te skryf wat in werklikheid op albei vrouens in daardie stadium van sy
lewe gerig kan wees! As die brief slegs vir Vroutjie bedoel is, het die hele sfeer van
afskeid en onsekerheid 'n eenvoudige verklaring: haar besoek van ses weke aan
Philipstown! Die brief, weer geskryf in Langenhoven se swierige, feitlik kalligrafiese
handskrif, is na Vroutjie se dood deur Sarah Goldblatt getranskribeer
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en saam met die ander liefdesbriewe aan Engela oorhandig. Op 26 April 1951 het
Guillaume Brümmer - toe nog op skool op Beaufort-Wes - dit in Afrikaans vertaal.
Hier volg die tekste van die oorspronklike Duitse brief en Brümmer se Afrikaanse
vertaling:
Gnädige Frau!
Darf ich den Brief antworten den ich von dir mit deinen theuren Geschenke erhalten?
Nur deshalb tue ich es, weil es mir die Gelegenheit gewährt, dir meinen herzlichsten
Dank für jenes Andenken zuzubringen, und dir die Sicherheit zu leisten, dasz dein
Zutrauen mir immer heilig sein wird. Denn, wenn ich auch die Gewohnheit hätte
meine theursten Schätze den Augen anderer bloszustellen, mein Heiligstes den
Hünden vorzuwerfen; und wenn auch mein Ehrgefühl mich nicht zwünge jedes
Zutrauen zu bewahren; so konnte ich doch nicht deine Freundschaft, die mir unendlich
mehr werth ist als du dir immer glauben kannst, mit Undank erwiedern. Der Einflusz
deiner Freundschaft und Freundlichkeit hat mich von mir selbst gerettet, der ich
vorher ein verlorener Mensch war. Bisher habe ich nie auf Erden je einen Busenfreund
gehabt der mich kannte wie du mich kennst. Ich sah nichts als Uebles in der Welt;
Wahrheit, Treu und Liebe glaubte ich nicht; ich glaubte an keinen Menschen, und
gar zu wenig an meinen Gott. Du hast mich gelernt dasz es noch Gutes auf Erden
giebt, du bist mein guter Engel gewesen. Und wenn es sein musz dasz in der finstern
Zukunft unsere irdischen Wege auseinander laufen, wie es hier auf Eerden geht wo
kein Weg sicher ist als nur jener Eine der zum sichern Grabe führt; so wird dennoch
mein Herz immer mit süszer, bitterer Erinnerung zuruckdenken was du mir gewesen.
Von diesem allen ist dein Andenken mir ein Pfand.
Mit diesem biete ich dir das versprochene Bild. Dessen schon sehr geringer Werth,
wird noch weiter dadurch vermindert, dasz ich dasselbe auch anderen gegeben habe,
während deine Locke nur für mich allein war und Niemand sonst eine solche hat.
Aber dennoch du hast von mir was Niemand anders je hatte - was Niemand anders
immer besitzen wird, und du weiszt es.
Du hast mir um einen Brief versucht. Sei mir denn nicht böse, dasz ich deinen
Wunsch erfüllt habe. Wenn du dieses gelesen hast,
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so nimm es und wirf es ins Feuer, und gedenke dessen nicht mehr. Den deinigen
werde ich bewahren.
Lebe wohl und glucklich.
Dein (was soll ich es nennen?)
Dein C.J. Langenhoven.
Dein! Ja, wahrlich, und doch nicht dein. - Lebe wohl.
Hoeko, den 23sten August 1896.
Geagte Mevrou!
Durf ek die brief beantwoord wat ek van jou met jou kosbare geskenk ontvang het?
Net om hierdie rede doen ek dit, omdat dit my die geleentheid bied om jou my
hartlikste dank vir daardie aandenking toe te bring, en jou die sekerheid te gee dat
jou vertroue vir my altyd heilig sal wees. Want, selfs as ek die gewoonte gehad het
om my duurste skatte aan die oë van andere bloot te stel, my heiligste voor die honde
te werp; en as selfs my eergevoel my nie gedwing het om elke vertroue te bewaar
nie, kon ek tog nie jou vriendskap wat vir my oneindig meer werd is as jy ooit kon
glo, met ondank beantwoord nie. Die invloed van jou vriendskap het my van myself
gered - ek wat voorheen 'n verlore mens was. Tot hiertoe het ek nooit op aarde so 'n
boesemvriend gehad, wat my geken het soos jy my ken nie. Ek het niks as boosheid
in die wêreld gesien nie; aan waarheid, trouheid en liefde het ek nie geglo nie; ek
het aan geen mens geglo nie, en glad te min aan my God. Jy het my geleer dat daar
nog goedheid op aarde is, jy was my goeie engel gewees. En as dit moet wees dat in
die duistere toekoms ons aardse weë uitmekaar mag loop, soos dit hier op aarde gaan
waar geen weg seker is nie behalwe net daardie een wat na 'n gewisse graf voer; sal nogtans my hart altyd met soete, bittere herinnering terugdink wat jy vir my
gewees het. Van al hierdie is jou aandenking vir my 'n pand.
Hiermee bied ek jou my beloofde portret aan. Dié se reeds uiters geringe waarde
word nog verder daardeur verminder, dat ek dit ook al vir ander gegee het, terwyl
jou lokke net vir my alleen
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was en niemand anders so een het nie. Maar nogtans het jy van my wat niemand
anders ooit gehad het nie - wat niemand anders ooit sal besit nie, en dit weet jy.
Jy het versoek om 'n brief. Wees dan nie kwaad vir my dat ek jou wens vervul het
nie. Wanneer jy hierdie gelees het, neem dit en gooi dit in die vuur, en dink nie meer
hieraan nie. Joue sal ek bewaar.
Leef wel en gelukkig.
Jou (wat moet ek dit noem?)
Jou C.J. Langenhoven.
Joue! Ja waarlik, - en tog nie joue. - Leef wel.
Hoeko, 23 Augustus 1896.
Kort voor die huwelik het Madeline, soos hy haar steeds in sy briewe uit dié jare bly
noem, aan Kerneels 'n raaisel gegee om op te los, 'n soort prettige tydverdryf wat
weer tekenend van die tyd was. Die raaisel lui:
I am a word of plural number,
A foe to peace, rest and slumber.
Yet add to me the letter ‘s’ And strange the metamorphosis!
Plural is plural now no more,
And sweet that bitter was before.

Kerneels het die hele nag deur na die raaisel gekyk en die volgende oggend vroeg
aan haar venster geklop om die korrekte antwoord te gee: ‘caress’.6

IV
Op 23 Februarie 1897 word Langenhoven en Lenie van Velden in die pastorie op
Ladismith deur ds. J.W. Louw - vader van Kerneels se skool- en studentevriend
Willie Louw - in die huwelik bevestig, met sy vrou se swaer W. van Velden en sy
pleegvader as getuies.7
As Kerneels met Madeline trou, is hy nog 'n brandarm prokureurs-
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klerk. Sy vader was wel 'n vermoënde man, maar behalwe deur die verskaffing van
plaasprodukte van tyd tot tyd het dit teen Piet Langenhoven se oortuigings ingegaan
om 'n jongman aan geld te help, veral as die jongman 'n geliefde pleegseun was.
Kerneels moes self sy pad oopkap, sou sy oortuiging gewees het. Na die huwelik het
Kerneels dus sy intrek geneem in Madeline se huis op Ladismith. Die vier Van
Veldenkinders uit haar vorige huwelik het by hulle gewoon. Anna, die oudste, was
toe vyftien jaar oud, Bessie elf, Antoinette agt en Hugo, die seuntjie, vyf. Alhoewel
Kerneels in dié tyd met Anna se skoolwerk gehelp en selfs aanvanklik 'n ogie op
haar gehad het, was daar van die begin af 'n swak verhouding tussen hom en sy
stiefkinders. Hy was, soos van hulle later sou opmerk, 'n moeilike persoon om mee
te kommunikeer, nie 'n ‘outgoing, hail fellow well met’ nie. Deur sy intrekkery in
hulle ma se huis het hulle hom as 'n indringer beskou. In later jare sou hulle sê: ‘He
came to hang up his hat.’ Omdat hy daarop gesteld was om hulle 'n goeie opvoeding
te gee, moes die Van Velden-kinders in hierdie jare aan die etenstafel met hom Engels
praat, nie Afrikaans nie. Die gevolg was dat hulle in hulle volwasse lewens almal
verengels het en afsydig gestaan het teenoor sy latere stryd in belang van Afrikaans.
Dit is opvallend dat die Van Velden-kinders in sy skeppende werk nooit, soos Vroutjie
en sy eie dogter, Engela, as karakters ingevoer is nie en dat daar uiters selde
verwysings na hulle voorkom.
Die wanverhouding met sy stiefkinders het egter nie verhinder dat Kerneels en
Madeline se huwelik aan die begin baie gelukkig was nie. Wanneer sy in die winter
van 1897 weer by haar skoonsuster op Philipstown is, skryf hy op 4 Julie hoe
bekommerd hy was oor haar treinreis en hoe hy na haar verlang. Soos in 'n vorige
brief kla hy weer oor sy gesondheid, iets wat soos 'n goue draad dwarsdeur sy lewe
in Langenhoven se korrespondensie sou loop. 'n Mens kry die indruk dat die siekte
waarvan hy praat, veroorsaak is deur die oorlading van werk op kantoor, gevolg deur
die regstudie waarmee hy in die aand tuis besig was. Hy skryf: ‘I am very sick and
poorly to-day. As usual the mental depression (consequent on your absence) has
brought a physical prostration. My appetite is gone, my digestion something awful.
I lie awake tossing in bed until two three o'clock every night, and awake in the
morning with a dull dead weight upon my brain.’ Sy baas, mnr. Johnson, het hom
op hierdie Sondag gevra vir middagete, maar hy sal laat weet dat hy siek voel. Sy
vader het hom vir die middag uitgenooi na die
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plaas en sal hom die volgende oggend terugbring. ‘At other times’, so skryf hy, ‘I
should hail the chance of going to Hoeko with delight but now strange as it is, it's
absolutely painful for me to go away. It seems as though I am still going further and
further away from you. My nerves are so low that going out to Hoeko seems quite
an undertaking.’ Hy spreek haar nou liefderik aan as Maxtiti en sê dat hy hom nooit
kon voorstel dat dit in hom was om iemand so hartstogtelik lief te hê nie. Met die
weemoed van die romantikus sê hy: ‘All life is now one dull darkness, and there
seems to be no strength to await the further time that still remains before we can be
reunited.... Come back, come back to my heart, my beloved. And when you are with
me you must never, never go away again.’
Wanneer hy op 6 Julie weer aan haar skryf, sê hy dat haar seuntjie Hugo saam met
die perdekar sal kom om haar by die stasie, waarskynlik op Laingsburg, af te haal.
Sy sal haar nie kan voorstel hoe bly hy oor die vooruitsig van haar terugkeer oor drie
dae is nie. ‘When you are with me once more’, so skryf hy, ‘and we can have our
walks and kisses as before, and I have my beloved to accompany me to the Office
of a morning and accord me a loving welcome upon my return, it will be a mystery
to me upon looking back at the cheerless interval that separated us, to understand
how I got through the sad lonely days when from morning to night I never heard the
accent of your loved voice, saw no glimpse of your loved face, experienced no sweet
rapture from your presence. All that will then seem like some horrid dream which
has given place to a heavenly awakening - but oh there must be no such dreams again.
Our lives are in the Hands of Almighty God; he bestows them and takes them as
suits his Eternal Wisdom, and before us in the unknown future there looms this one
certainty among all that is uncertain, that there shall be a parting which poor human
power supported though it be by the most passionate human love, shall not be able
to prevent.’ Om daardie rede moet hulle hand aan hand elke duim van die weg gaan.
‘Let other husbands and wives’, so voeg hy by, ‘seek amusement apart from each
other - that is a proof they do not love. With us it shall not be so. It will never with
me be “I love the world and my wife”. I love my wife first, above all, beyond all; if
there is anything left for the world I give it ungrudgingly.’ En hy sluit af: ‘Sleep well,
Maxetiti, and dream of your longing husband. I shall be awake and think of you. Till
we meet, au revoir, my priceless treasure.’
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Die briewe is dus weer hoofsaaklik in die trant van die verliefde romantikus, al kom
daar nou ook tog meer saaklike en praktiese mededelings voor. Opvallend is dat
Langenhoven in sy brief van 4 Julie 1897 lank by sy swak gesondheid stilstaan, 'n
tipe uitweiding wat tevore ook al in sy korrespondensie voorkom. Hy praat van
depressie en slaaploosheid, albei waarskynlik die gevolg van 'n te swaar werklading,
al skryf hy dit toe aan haar afwesigheid. As hy egter so swak voel dat hy die
uitnodiging na middagete by die Johnsons van die hand wys en daarteen opsien om
saam met sy pleegvader na Hoeko te gaan, vermoed 'n mens dat daar agter die siekte
iets meer skuil. Die vraag begin by jou opkom of hier nie reeds 'n aanduiding is van
'n oormatige drankgebruik om die spanning as gevolg van die baie werk en die
eensaamheid terwyl hy sonder sy geliefde is, te verdryf nie. Dit kan selfs wees dat
hy juis tydens die afwesigheid van sy vrou hom aan die drank oorgegee en in dié
opsig sy gewone roetine vir 'n sekere losbandigheid verruil het. In een van sy briewe
aan haar sê hy trouens dat hy sedert haar vertrek nie weer by sy regstudie uitgekom
het nie. So 'n interpretasie berus in dié stadium slegs op 'n vermoede en konkrete
gegewens ontbreek om die depressies tot oormatige gebruik van alkohol te herlei, al
sluit dit aan by die patroon wat later so kenmerkend van Langenhoven se
drankprobleem sou wees. 'n Mens moet egter in gedagte hou dat die jong Kerneels
in dié stadium slegs vier en twintig jaar oud was. Enige oormaat sou nog in 'n
beginfase gewees het, indien dit dan hoegenaamd 'n probleem was.
Tydens hierdie termyn op Ladismith het Langenhoven weens sy druk
werksaamhede by die kantoor en sy selfstandige studie min tyd vir eie skryfwerk
gekry. Trouens, in hierdie stadium was daar waarskynlik by hom nog geen duidelike
gedagte om skeppende werk te lewer nie, al het hy reeds so 'n voorneme teenoor sy
skoolvriende op Riversdal uitgespreek. Van die oorgelewerde manuskripte weet ons
slegs met sekerheid van twee geskrifte wat op Ladismith geskryf is. In 1899 skryf
hy 'n ongetitelde, onvoltooide handleiding in Engels oor die regte van die indiwidu
en die relevante regsbepalings, in die besonder die regte in verband met eienaarskap,
besit, vervreemding, gebruik en gevangehouding. Die manuskrip, wat slegs uit drie
hoofstukke, die laaste onvolledig, bestaan, is in 1955 deur mnr. W.G. van Velden
van Ladismith aan Arbeidsgenot geskenk. Die tweede manuskrip dra die titel The
life history of an ostrich, die verhaal van 'n volstruis vanaf die oomblik dat hy
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uit die eierdop loskom tot by volwassenheid en die vereplukstadium, alles in die trant
van die dierverhaal gesien vanuit sy belewing van dinge. Hierdie verhaaltjie is in
1953 in 'n klein boekie - waarskynlik tot wrewel van Sarah Goldblatt! - by die
Standard Press in Kaapstad deur Langenhoven se stiefskoonseun, Allan Pocock,
gepubliseer. Behalwe Langenhoven se teks bevat die boekie enkele tekeninge van
volstruise deur Pocock self wat nie altyd regstreeks by die verhaal aansluit nie. In 'n
voorwoord vertel Pocock dat hy Langenhoven in 1899 ontmoet het en dat dié hom
die manuskrip van die volstruisstorie gegee het. ‘He had’, so skryf Pocock, ‘apparently
lost interest in the essay8 and told me I could do what I pleased with it. His youth
was spent in the Ladismith district where he had ample opportunity to study ostriches
and their habits. The essay...was written on inferior ruled foolscap in the neat, beautiful
handwriting of the author.... Judging by the phraseology and the frequent use of the
conjunction “and” in long compound sentences the essay must have been one of his
earliest efforts as a writer.’ Kort nadat die verhaaltjie aan hom oorhandig is, het
Pocock probeer om dit in Engelse tydskrifte soos The Strand en Pearsons te publiseer.
Dit is egter in Londen afgekeur en Pocock het belangstelling verloor. Toe hy jare
later na die manuskrip soek, kon hy dit nie vind nie. Eers in 1949 het hy dit weer in
'n laai ontdek en besluit om dit saam met sy tekeninge as 'n klein boekie te publiseer.
Omdat dit een van Langenhoven se vroegste geskrifte is, so sê Pocock in die inleiding,
behoort die publikasie, naas die verdienste van die vernuftige verhaal, van belang te
wees vir studente van die begaafde outeur se latere geskrifte. Die manuskrip, wat
gedreig het om uitmekaar te begin val, is deur Pocock op harde karton geplak en vir
bewaring aan die C.P. Nelmuseum op Oudtshoorn oorhandig. Tans is dit in die C.J.
Langenhoven-gedenkbiblioteek op die dorp.
In Junie 1899 lê Langenhoven die LL.B.-eksamen met sukses af by die ou
University of the Cape of Good Hope en is hy gekwalifiseer om sowel as prokureur
en as advokaat diens te aanvaar. Hy kon dus hierna onmiddellik tot die balie toegelaat
word om as advokaat te praktiseer en in die hooggeregshof op te tree, maar hy het
verkies om in die sybalie as prokureur te werk en só 'n groter verskeidenheid gebiede
te betree.
Omdat daar met Johnson en Reid in die saak op Ladismith geen plek vir 'n derde
prokureur was nie, het Langenhoven begin uitkyk na 'n
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firma waarby hy as vennoot kon aansluit. Die nabygeleë groter dorp Oudtshoorn het
vir hom na die ideale plek gelyk. Gelukkig was daar in dié tyd juis 'n vakature in 'n
prokureurskantoor op die dorp en Langenhoven se kandidatuur vir die betrekking
was suksesvol. In Augustus 1899 begin hy dan daar as prokureur.

Eindnoten:
1 Onder meer ‘'n Kort lewen's skets’ in die handskrif van Vroutjie, G.202.K.H.A.6(1).
2 Persoonlike brief van mev. Ria van Rooyen, 7 Desember 1992, wat steun op die herinneringe
van haar grootmoeder, mev. Miemie Joubert. Mev. Van Rooyen skryf: ‘Wat Langenhoven se
“Vroutjie” betref, het my Ouma vertel dat hy eintlik by die dogter gaan kuier het, toe vry die
moeder hom af!’
3 Die briewe van Langenhoven aan Vroutjie voor en na hulle huwelik is deur Vroutjie bewaar
en op 6 Januarie 1945 aan haar dogter Engela geskenk ‘as aandenking van die liefde van ons
albei vir mekaar en vir haar’. Na Vroutjie se dood het Sarah Goldblatt die briewe oorgetik.
Albei versies van die briewe is tans in die persoonlike besit van prof. G.C.L. Brümmer. Enkele
gedeeltes van sommige briewe is onder embargo en nie vir navorsing toeganklik nie. Die
geembargeerde gedeeltes handel oor streng persoonlike aangeleenthede in die egpaar se
verhouding tot mekaar. Ander briewe van Langenhoven aan Vroutjie wat nie op dié wyse bewaar
is nie, vorm tans deel van die C.J. Langenhoven-versameling op Stellenbosch.
4 Die gegewens in hierdie afdeling is, behoudens enkele besonderhede elders, verkry uit 'n
biografiese skets oor ‘Vroutjie’ deur Guillaume Brümmer (opgeneem in Arbeidsgenot: Die
woonhuis van C.J. Langenhoven, saamgestel deur Jan Scannell, Bellville, 1984, 7-8), ‘'n
Korte lewen's skets’ deur Vroutjie self (G.202.K.H.A.6(1), 'n praatjie van Audrey Blignault op
18 September 1951 (G.202.Ku.60.1(12a)), 'n brief van Sarah Goldblatt aan Rykie van Reenen
(G.202.K.H.6(3)) en 'n persoonlike onderhoud met Dirk en Marie Lilienfeld, 1.4.1992.
5 Persoonlike telefoongesprek, 10.12.1991.
6 Psalm 119 (Jacob J. Smit) haal in sy artikel oor Langenhoven in Fleur, Junie 1947, ook dié
raaisel aan, maar sy teks is plek-plek foutief. Die korrekte weergawe is verkry uit aantekeninge
van Vroutjie oor dié artikel en uit die reeds genoemde onderhoud met die egpaar Lilienfeld.
7 In sy lemma in die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek I, tweede uitgawe (W.J. de
Kock, red., Kaapstad, 1976, 481) gee C.J.M. Nienaber die huweliksdatum foutief aan as
11.1.1897.
8 Pocock praat deurgaans van 'n essay, maar die stuk is kennelik 'n verhaal.
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Deel II
Die koerslose regsgeleerde
1899-1912
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Hoofstuk IX
Prokureur en advokaat
I
MET HUL VESTIGING OP OUDTSHOORN IN OKTOBER 1899 HET die Langenhovens deel

van een van die boeiendste gemeenskappe en skilderagtigste omgewings in die
Suid-Kaap geword. Terselfdertyd het die dorp aan die vooraand gestaan van 'n
dramatiese ekonomiese oplewing wat ook allerlei uitsonderlike aktiwiteite vir 'n
plattelandse dorp in Suid-Afrika tot gevolg sou hê.
Oudtshoorn,1 algemeen bekend as die hoofstad van die Klein Karoo, word omraam
deur die Swartbergreeks met sy talle stroompies en riviere in die noorde, en die
Outeniekwaberge waaragter die Grasveld en die see naby George en Mosselbaai lê.
Na die binneland toe is die dorp met die Groot Karoo verbind deur die skilderagtige
Meiringspoort, wat met sy tolhuis aan De Rust se kant in 1858 geopen is, en die ewe
indrukwekkende Swartbergpas met sy draaie en hoogtes - 'n skepping van Thomas
Bain, in 1888 vir verkeer oopgestel. Albei hierdie passe sal later in Langenhoven se
werk neerslag vind, in die besonder Meiringspoort, wat met sy baie driwwe en skerp
draaie die plek is waar Sagmoedige Neelsie saam met Vroutjie en Engela, vergesel
deur die hond Jakhals en die olifant Herrie, van sy sonde met die bure wegvlug en
gemoedsrus probeer kry. Vanaf 1848 was die Montagupas meer as honderd jaar lank
die belangrikste verbindingsroete tussen Oudtshoorn en George, terwyl die
Robinsonpas van 1869 af die vroeëre Attakwaskloofpad tussen Oudtshoorn en
Mosselbaai vervang het. Tussen Oudtshoorn en George was daar ook 'n ou
Voortrekkerpad wat in 1815 die Cradockpas sou word, maar hierdie roete - vandag
die Outeniekwapas - is in Langenhoven se tyd nie juis gebruik nie. Na Calitzdorp se
kant was die Caledonpas, wat sedert 1870 gebruik en in 1896 tot die Huisrivierpas
herbou is. Dikwels het Langenhoven as kind saam met sy pleegouers op die wa deur
die Calendonpas gery en in die kloof stilgehou om 'n vuurtjie te maak waarop die
koffiewater gekook kon word.
Geografies lê Oudtshoorn in 'n droë steppe-klimaatgebied, gekenmerk deur warm
somers en koue winters, met groot uiterstes en met
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reën hoofsaaklik in die wintermaande maar met standhoudende bergstrome en water
in die Olifants- en die Grobbelaarsrivier. Die bodem is oor die algemeen heuwelagtig
en klipperig met 'n tekort aan geskikte bewerkbare grond. Die inheemse plantegroei
was vroeër veral ghwarrie-, doring- en pruimbome en gannabosse waarvan die as
gebruik is om seep te maak - alles goeie brandhout. Tussen die digte struikgewasse
was daar sebras, buffels, koedoes, elande, hartbeeste, olifante, seekoeie en renosters
en ook roofdiere soos leeus, luiperds, wolwe en wildehonde. Die eerste bewoners
van dié gebied was die San en die Koikois. Van die San is daar vandag in die
omgewing steeds rotstekeninge te sien en hulle berugte plundertogte op veestapels
is deel van die boustof wat Langenhoven in 1924 in Die lig van verre dae verwerk
het, 'n roman waarin hy op die voorgeskiedenis en folklore van sy streek gesteun het.
Die eerste blankes wat die Olifantsriviervallei betree het, was die geselskap van
Isaacq Schrijver wat in 1689 deur Attakwaskloof getrek het om handelsbetrekkinge
met die Koikois aan te knoop. In 1752 is vaandrig August Beutler deur goewerneur
Ryk Tulbagh gekies om die gebied anderkant Attakwaskloof te verken. Kort daarna
is die eerste erwe afgemeet en 'n nedersetting begin wat in 1847 tot die stigting van
Oudtshoorn - aanvanklik Hartbeesrivier, later Velskoendorp en nog later Polkadorp,
Knikspoordorp en Kannaland - sou lei. Die sentrum van die dorp het uiteindelik
gestrek van Mark- (later Voortrekker-) straat in die suide tot Hoop- en St. Johnstraat
in die noorde en van Westernweg (later Jan van Riebeeckweg) in die weste tot
Queenstraat (later Baron van Reedestraat), Hoogstraat en Agterstraat (vandag
Adderleystraat) in die ooste. Die verlenging van Queenstraat was Georgeweg, veel
later herdoop tot Langenhovenweg. Leningplase is deur die VOC (Vereenigde
Oost-Indische Compagnie) uitgereik aan pioniers wat hulle in dié gebied wou vestig.
Aanvanklik was Oudtshoorn deel van die Swellendamse distrik en sedert 1811 deel
van George. Die beroemde Kangogrotte is in 1780 naby die dorp ontdek.
Toe Langenhoven hom op Oudtshoorn kom vestig het, was die belangrikste geboue
op die dorp die pragtige Ned. Geref. Kerk met sy Neo-Gotiese ontwerp van Otto
Hager, in 1879 ingewy; die Ned. Geref. pastorie, wat ook met 'n ontwerp van Hager
uit 1881 dateer; die Anglikaanse St. Jude's Kerk van 1876; die Public School for
Girls en die Boy's High School (laasgenoemde vandag die C.P. Nel-museum). Die
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Drilsaal, waar Langenhoven later baie van sy toesprake sou hou, dateer ook uit dié
tyd. 'n Openbare biblioteek is in 1882 geopen, en reeds in 1879 is die Oudtshoorn
Courant deur John en Hedley Pocock opgerig. Langenhoven sou tydens sy lewe die
biblioteek druk gebruik en van sy eerste werke het by J. & H. Pocock verskyn. In
Maart 1913 is die hangbrug oor die Grobbelaarsrivier voltooi. Dit was later
Langenhoven se gewoonte om iedere dag oor dié brug met Kerkstraat op te stap tot
in Hoogstraat en by die Koffiehuis (waar die Cuthbert-skoenwinkel vandag is) koffie
te drink, aan 'n manuskrip te werk of 'n brief aan Sarah Goldblatt te voltooi voordat
hy sy korrespondensie by die poskantoor om die draai in Kerkstraat gaan afhaal of
briewe pos.
In die negentiende eeu was die belangrikste boerdery in die Oudtshoornse distrik
aanvanklik net vrugte, wingerd, tabak, koring, lusern en 'n bietjie vee. Omdat daar
wêreldwyd 'n groot aanvraag na volstruisvere ontstaan het en die amper woestynagtige
bodem van Oudtshoorn ideaal geskik was vir hierdie soort boerdery, is teen 1860 'n
begin gemaak met die aankoop van volstruise. Dit het, ten spyte van 'n eerste insinking
in 1886, 'n tydperk van voorspoed en weelde vir Oudtshoorn ingelui, met as
hoogtepunt die periode 1900-1914. So geweldig hoog was die prys van
volstruispluime op die internasionale veremark in Londen dat dit byna oornag rykdom
aan die eienaars van die voëls gebring het. Volstruispaleise soos Oliver Towers,
Pinehurst, Glenara en baie ander is in dié tyd gebou - ‘die angsdrome van demoniese
argitekte’,2 soos Etienne Leroux, boorling van Oudtshoorn, dit later sou stel. Tydens
die ‘feather boom’ het Oudtshoorn sy eie Gaiety Theatre gehad, musiekuitvoerings
is gehou, operas is uitgevoer en meisies van die Tivoli in Kaapstad is gebring om op
die dorp te dans. Groot, elegante partytjies is gereël en iemand soos Atties Fourie,
'n baie goeie vriend van Langenhoven, was bekend vir sy onthale en resiesperde.
Van orals, veral uit Litaue, het Jode op die dorp toegesak, dikwels loper-Jode wat
met hulle sakkies negosie op die rug gou ryk geword het. Onder hulle was Max en
Albert Rose, wat gereeld by Langenhoven kom kuier het, albei bekende figure uit
dié tyd. Marcus Hotz het in 1883 as 'n bondeldraende Joodse smous in Oudtshoorn
aangeland en in 1899 het hy hom so opgewerk gehad dat hy tot die stadsraad verkies
is. Drie boere, Tooch, Fisch en Lipschitz, het gereeld oor waterregte gestry en selfs
gebaklei en soms tydens 'n hewige woordewisseling oor waterbeurte in die sloot
beland. In sy samespraak ‘De
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kys abaut die forro’3 steun Langenhoven vir sy gegewe op dié soort rusies. So groot
was die Joodse bevolking dat hulle in 1888 'n ruim sinagoge laat bou het. Oudtshoorn
het as die ‘Klein Jerusalem’ begin bekend staan en met al die buitelanders en die
weelde 'n internasionale karakter gekry. Iets van dié weelde vind weerklank in talle
werke van Langenhoven. In sy skets oor Oudtshoorn vra Etienne Leroux speels of
dit waar is dat die mense van die dorp ‘hulle perde met sjampanje gewas het, dat
hulle sigare aangesteek het met vyfpondnote, dat die duurste Engelse motors die
hoofstraat met babbelende getoeter deurkruis het’.4
In 1913 was volstruisvere ná goud, diamante en wol Suid-Afrika se belangrikste
uitvoerproduk en het 'n pond vere meer as £ 12 gekos.5 Net so skielik as wat dit
ontstaan het, stort die mark egter in 1914 in duie. As redes vir die val van die vere
is aangevoer 'n oorproduksie en wanbestuur van die mark, die vooruitgang van die
motor, wat vrouemodes beïnvloed het, en die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog.6
Oornag was daar op Oudtshoorn ellendes en bankrotskappe, dagvaardings vir groot
somme geld is aan vooraanstaande boere bestel en ekonomies was die gemeenskap
in die grootste chaos denkbaar. In die hoofstuk ‘Armoed en ellende’ in Paleise van
die pluime vertel Sue van Waart van Piet Roux wie se klante hom £ 6 000 geskuld
het, 'n bedrag waarvan hy uiteindelik nie eens £ 50 teruggekry het nie. ‘Ek wou
geregtelike stappe doen’, vertel Roux. ‘My gesin moes darem ook leef en ek had die
geld bitter nodig. Ek praat toe met my prokureur. Hy dagvaar toe een boer wat my
heelwat skuld. Die bode van die hof gaan die dagvaarding persoonlik op hom bestel.
Daar aangekom, maak die kêrel sy perd buite vas en klop aan. Die boer maak self
die deur oop. Die bode stap in waar die gesin van agt om die etenstafel sit en besig
met die dag se hoofmaal, hul aandete. Almal moes eet van 'n enkele kommetjie
pampoen.... Daardie bode kon nie die woorde uitkry oor die dagvaarding in sy sak
nie. Die ellende van 'n eens gesiene, trotse en skatryk gesin was vir hom te veel....
Hy 't my kom vertel. Toe besluit ek ook dat 'n vader wat ses kinders net op pampoen
voed, nie geld het om skuld te betaal nie. Ek het my tuiemakery-en-bekledingsaak
gesluit.... Maar my kinders moes ook skoolgaan, aantrek en eet. Ek had g'n plaas
waarop ek eens pampoene kon kweek nie ... Ek het werk gesoek. Later het ek loop
en soebat vir werk om liggaam en siel aanmekaar te hou, maar daar was nie eens 'n
takie wat 'n sikspens kon betaal
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in my hele omgewing nie. Alles ... absoluut alles het botstil gestaan.... 'n Paar maande
later het uitkoms darem gekom in die vorm van regeringswerk by 'n dorpsdam.’7
Op die val van die vere het 'n langdurige droogte en die Groot Griep van 1918
gevolg, maar ná 1924 was daar weer 'n herstel van die volstruisindustrie, onder meer
deur naas die vere ook die vleis, eierdoppe en huid van die voël te bemark. Ds. P.J.
Viljoen, predikant op die dorp en vriend van Langenhoven, het, soos Sue van Waart
dit stel, ‘onomwonde verklaar dat hy minder gehou het van Oudtshoorn in sy
voorspoed as van ou Velskoendorp in sy armoede. “Daar was te veel klatergoud en
geld het vir die meeste die maatstaf van alles geword. 'n Mens se karakter was nie
deurslaggewend in vriendskappe nie, maar die persoon se bankbalans”.’8

II
Op 17 Augustus 1899 word Langenhoven op die prokureursrol geplaas en begin hy
werk in die kantoor van J.A. Foster, wat reeds 'n geruime tyd as notaris en ‘wetsagent’
op Oudtshoorn gevestig was. Aanvanklik was Langenhoven alleen, maar op 18
Oktober 1899, 'n week nadat die oorlog tussen die twee noordelike republieke en
Brittanje verklaar is, sluit Madeline en die Van Velden-kinders hulle in 'n huis in
Hoopstraat by hom aan. Die huis was geleë in die woonbuurt Sunnyside, destyds
nog bekend as Toiings.
Wanneer Langenhoven as prokureur op Oudtshoorn begin werk, is hy in sy sewe
en twintigste jaar. Hy is nog onervare in die beroep waarvoor hy opgelei is, maar tog
raak hy weldra bekend as skerpsinnige, hulpvaardige regspraktisyn. In die meer as
tien jaar dat hy aktief as prokureur werk, help hy mense en instansies in moeilike
vraagstukke en tree hy in 'n verskeidenheid regsgedinge op.
Aanvanklik was die sake waarmee Langenhoven gemoeid was, betreklik eenvoudig
en slegs van plaaslike belang, soos die opstel van testamente, huurkontrakte,
bereddering van boedels, skikkings buite die hof, invordering van skuld, diefstal
e.d.m. Van die belangrikste aangeleenthede waarmee hy in hierdie eerste tydvak te
doen kry, is die aanstelling van arbiters in die geding tussen Esias E. Meyer en die
Grand Junction Railway in 1900. Die Grand Junction Railway was van
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voorneme om 'n spoorlyn na Oudtshoorn te bou wat oor twee plase van Meyer sou
loop. Die twee partye kon nie 'n ooreenkoms bereik oor die waarde van die grond
wat afgestaan moes word nie en Meyer probeer met die hulp van Langenhoven 'n
geskikte persoon as arbiter kry om die waardasie te behartig van dié gedeeltes wat
die Grand Junction Railway wil gebruik. 'n Ander saak waaroor daar meningsverskil
was, het te make gehad met 'n ooreenkoms tussen die eienaars van die plase Rietvlei
en Hazenjacht in verband met waterleiding uit die Olifantsrivier. Blykbaar is 'n
skikking wel bereik en was daar geen hofsaak oor die aangeleentheid nie. Dit is van
belang dat Langenhoven reeds in sy eerste twee jaar as prokureur gemoeid was met
waterregte, 'n gebied waarop hy later sou spesialiseer en waarvan hy 'n uitmuntende
kenner sou word.
Dat die rustelose Langenhoven in hierdie tyd nie net in kantoorwerk bevrediging
sou vind nie, maar ook met skeppende werk besig wou wees, spreek eintlik vanself.
Soos op Ladismith het hy weer sy hand gewaag aan 'n regshandleiding en aan fiksie.
In 1900 verskyn by J. & H. Pocock 'n werk deur hom van vier en twintig bladsye
met die titel The Resident Magistrates of the Cape Colony in their capacity as judges,
sy eerste publikasie in boekvorm. Die kort studie is geskryf vir leke, nie vir
regsgeleerdes nie, en was nie bedoel as 'n persoonlike aanval op magistrate nie, al
noem hy die boek in die subtitel ‘a criticism and a plea for reform’. Soos sy latere
bekender werk op dié gebied is die eenvoud in die stelwyse, die logiese betoog en
die afwisseling van stelling en illustrasie of beeld opvallend. Sy belangrikste beswaar
teen die destydse stelsel was dat magistrate 'n te groot verskeidenheid rolle moes
vervul en veral dat hulle nie voldoende opgelei is as regters nie. In 1901 begin
Langenhoven ook met ‘Reminiscences of Clifton Brown’, wat bestem was as 'n
vervolgreeks in 'n Engelse tydskrif. Dit handel oor die ervarings van 'n skrander
prokureur wat as 'n soort Sherlock Holmesspeurder met sy intellek en redeneervermoë
in die hof sy teenstanders uitoorlê. Langenhoven het hierdie manuskrip in 1902
voltooi en laat tik, maar sonder sukses aan oorsese tydskrifte gestuur. Die geskrewe
manuskrip van 158 bladsye word op Stellenbosch bewaar.
Alhoewel regstreekse gegewens in hierdie stadium ontbreek, moet 'n mens tot die
gevolgtrekking kom dat Langenhoven nie gelukkig was om saam met Foster as
prokureur te werk nie. Wat die redes vir die wrywing was, is onbekend, maar 'n mens
kan aanneem dat die eiesinni-
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ge Langenhoven moeite sou gehad het om 'n vennootskap te laat slaag. Dat die situasie
vir hom betreklik onhoudbaar was, blyk uit sy besluit om, sonder die nodige
aanvoorwerk, sy hoër graad in die regte te benut en in die hooggeregshof in Kaapstad
as advokaat te gaan praktiseer. Die besluit was nogal drasties, want in daardie stadium
was Madeline reeds vyf maande swanger. Sy het besluit om in dié omstandighede
en met die heersende Anglo-Boereoorlog in Oudtshoorn agter te bly. Op 15 Augustus
1901 word Langenhoven as advokaat in Kaapstad toegelaat.

III
Die bietjie meer as 'n jaar dat Langenhoven as advokaat 'n kantoor gehad het by
‘Dusseau's Chambers’, Kerkstraat, Kaapstad, was 'n baie moeilike periode in sy lewe.
Volgens die getuienis van J.H.H. de Waal, wat ook in dié tyd in Kaapstad advokaat
was, het Langenhoven nie juis in aanraking gekom met prokureurs wat vir hom werk
kon kry nie. Daarby was sy geaardheid sodanig dat hy nie werk sou gaan soek nie.
De Waal praat van Langenhoven se ‘hooghartige fyngevoeligheid’9 en sy
‘onafhanklikheidsgees’.10 Langenhoven, so sê De Waal, ‘sou eerder vir homself
opgehang het ... as om witvoetjie te gaan soek om eie gewin. Soiets was heeltemal
strydig met sy aard.’11
Uit die baie briewe wat hy in hierdie tyd aan sy vrou skryf, vir wie hy nou, op
grond van haar rooi hare, Vonkies noem, kry 'n mens 'n aanduiding van sy probleme,
al probeer Vroutjie alles in haar vermoë om hom op allerlei vlakke te steun. Sy
bemoedig hom in sy pogings om werk te kry en in 'n brief van 7 Mei 1902 raai sy
hom aan om met studie vir sy LL.D te begin. In die besonder doen sy by herhaling
navraag oor sy roman. ‘How is the novel going?’ vra sy in 'n ongedateerde brief uit
1901.12 ‘Don't give it up my dear. I am sure it will be well worth reading. My boy's
letters read like novels & what then will ... his novels be?’ Later sê sy weer dat hy
met sy roman moet aangaan. Sy is oortuig dat dit een van ons standaardwerke sal
wees.
Dit is opvallend dat Vroutjie in hierdie briewe na Langenhoven as ‘my boy’ verwys.
Telkens sal sy hom met die troetelnaam ‘my boytie’ aanspreek, iets wat hy ook in
sy briewe gebruik as hy van homself praat. Dit laat die vraag ontstaan of sy as ouer
vrou in hulle verhouding
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iets van 'n moederfiguur vir hom was. Om so 'n vraag bevredigend te beantwoord,
sal 'n mens oor veel meer besonderhede as die skamele beskikbare gegewens moet
beskik. In elk geval blyk uit die briewe van albei kante steeds, soos in die verlede,
'n groot toegeneentheid en liefde. In haar briewe is Vroutjie bang dat iets sal gebeur
wat hulle sal skei. In 1901 skryf sy: ‘I fear that something may happen which will
part us for ever & oh my boy how bitter will it then not be for the survivor to think
of the precious moments spent apart.’ Sy spreek hom aan as ‘My own dear absent
one’ en in Augustus 1901 skryf sy oor haar eensaamheid en die pos wat as gevolg
van die oorlog nie deurkom nie. ‘It is not enough’, sê sy, ‘to be left desolate & feel
oh so deserted, but the only solace, that of getting your letters, should be denied me.’
Dit is vir hulle albei 'n ‘time of tribulation and a severe test of our love’. As sy
uiteindelik pos kry, skryf sy dat sy baie verlang en dat sy brief vir haar so koud klink.
Naas haar eensaamheid handel haar briewe in hierdie tyd oor haar gesondheid, hulle
hond, familienuus en veral die oorlog en die komende baba. As gevolg van die oorlog
is die plaaslike koerant, Het Zuid-Westen, gestaak. Die Boere het haar perde gevat
en is in dié stadium naby Riversdal en Oudtshoorn. Dat sy in dié tyd erg gekant is
teen die oorlog en die Boere se optrede afkeur, blyk uit meer as een brief. ‘I wish’,
skryf sy, ‘they were all & every one of them in Hades & their dear brother rebels to
keep them company.’ Oorheersend in die briewe is egter haar gevoel van eensaamheid
en verlatenheid. Niks kan haar man se plek inneem nie, ‘not even the thought of
having in a few months' time a little golden link of love. No my boy, 12 children
cannot fill my husband's place in my heart. There is a corner in my heart dedicated
only to my other half & no love can step in there and fill that vacancy. Does my boy
think the little bit of humanity is likely to be a son & heir or is the wish which is
father of the thought & will my boytie be disappointed if it is a little girlie?’ Hulle
getroude lewe, so gaan sy voort, sal nog volmaakter wees as dié van haar man se
pleegouers, ‘seeing that we shall have that precious link which they lack & for which
dear old daddy ... has sacrificed half his wishes’.
Ook uit Langenhoven se eerste briewe aan sy rooihaar-Vonkies blyk sy groot
verlange, al is die ander advokate baie gaaf teenoor hom en gee hulle alle moontlike
hulp as hy vra. Alhoewel hy bly is dat sy gesond voel, moet sy versigtig wees tydens
die swangerskap - ‘do not run any risks with the coming little one’. Dit grief hom
dat sy so alleen is.
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‘Never mind my dearie’, sê hy vertroostend, ‘it will not be long before we see each
other again and sweet caresses will make up for the longing now. My wife has no
reason to be afraid that the attractions of Cape Town will make her boytie forget her.
For the matter of that, I dare say there were available attractions at Oudtshoorn had
I cared for any.’
Wanneer Langenhoven in Kaapstad aankom, is prins George (die Hertog van
Cornwall en York, die latere George V) en prinses Mary onderweg terug na Brittanje
ná hul besoek aan Australië. Alhoewel hy bly is dat die drukte in die stad na hulle
vertrek nou verby is, was hy by tydens die optogte langs die strate. Hy ‘had a good
look at the Duchess whose eye I contrived to catch as I was holding my hat aloft.
She is sweetly pretty I think; her photos do not do her justice.’ Hy is allenig sonder
sy geliefde, al voel en eet hy gesond en stap hy ver ente van sy losieshuis tot by sy
kantoor. Saans is hy vroeg reeds vaak en in die bed met ‘such books (generally trash)
as I can lay hands on’. Soms speel hy en van die losieshuismense ‘a game of whist’,
maar andersins voer hy 'n allenige bestaan. ‘My Vonkies makes me so sad’, sê hy,
‘when you say that after I have lost you I must get another to fill your place. Who
will ever fill it? And are we not to grow old together, like pappie and mammie, and
love each other more and more with every year that comes and goes?’
Ook in 'n brief van 7 September 1901 praat hy van sy verlange na haar. Hy is
feitlik ‘frantic with longing and anxiety’, 'n gemoedstoestand wat voortduur in sy
brief van die volgende dag as hy meen dat die hele skema van die heelal herbeplan
is ‘to tread upon me, a poor helpless worm, and gladden my Creator's heart with an
exulting delight in my misery’. Hy het by die junior regsklub aangesluit, waar hy die
geleentheid het om Europese koerante te lees. Verder neem hy boeke uit by die
Openbare Biblioteek, wat hy saans van agtuur af in die bed lees, meestal deur daarmee
saam meer te rook as wat goed is vir hom. Hy voeg by: ‘I have written some fifty
pages of a novel (do not smile) and continue it now and then when the humour (I am
too modest to call it inspiration) is on me. Perhaps it means merely wasting paper,
but then the occupation keeps me, I suppose, out of mischief and harms nobody.’
Alhoewel Langenhoven nie die titel noem nie, kan 'n mens uit die rekonstruksie
elders aflei dat dié ‘novel’ sy ‘Clifton Brown’ - verhale moet gewees het.
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Uit die mededelings oor sy aktiwiteite en veral sy verswygings is dit duidelik dat
Langenhoven sedert sy aankoms in Kaapstad in Augustus 1901 haas geen werk gehad
het nie. Op 18 September laat weet hy sy ‘darlingest Vonkies’ dat ‘as I anticipated,
I have not been fortunate enough to get a prosecution assigned to me on Circuit’. Hy
skryf hierdie toestand daaraan toe dat hy vervolgings aan senior advokate weggegee
het en dat daar as gevolg van die krygswet geen sake in die omgewing van Riversdal,
Mosselbaai en Swellendam is nie. Daarom voorsien hy dat hy reeds vroeg in Oktober
op Oudtshoorn terug sal wees, al moet sy in hierdie stadium nog nie daarop reken
nie. In elk geval is alles slegs van belang ‘because it affects our future and our reunion.
Everything is but a step towards the meetingplace of the now divided roads. My first
thought in the morning and my last at night, the thought that accompanies me through
the hours of the day, and does not leave me in the dreams of the night is ever of my
wife. Perhaps it is a great blessing for us to be apart. Married people are so apt, living
always together to get accustomed to each other and take each other for granted, that
the freshness and poetry of love is easily dulled into the prose of habit and toleration.
The love is still there, as deep and true as ever, but its value is hidden with its flames
under the ashes of routine. I do not think, if we were parted for a day, that we should
ever become as other married couples, but it is sweet, after separation, to awake once
more to the roseate glow of our affection in the days of our engagement and
honeymoon. Therefore let us not complain too sorely, my dearie. The day of our
reward is at hand. By the time this reaches you I shall probably be already on my
way, nearer every day to my sweetheart's embraces.’ Geen wonder dat Vonkies by
herhaling in haar briewe sê dat ‘my boy's letters read like novels’ en dat sy sy
‘eloquent language’ prys nie. By geleentheid skryf sy: ‘My darling I feel quite reticent
in taking up my pen to write again to you after going through one of your cleverly
written letters.’
Blykbaar was Langenhoven wel reeds in Oktober 1901 op Oudtshoorn terug. In
die periode van 18 September 1901 tot begin Februarie 1902 is daar geen briewe van
hom aan Vonkies nie. Aangesien sy al sy briewe in hierdie jare sorgvuldig bewaar
het, moet 'n mens aanneem dat daar inderdaad geen korrespondensie tussen hulle
was nie en dat Langenhoven besluit het om tot na die bevalling by haar te bly. Op
22 Desember 1901 is hulle enigste dogter, Margarita Rachel Engela, in
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hulle huurhuis in Hoopstraat gebore. Aangesien die krygswet toe van toepassing
was, moes Langenhoven koes-koes in die nag oor heinings van erf tot erf loop om
die dokter te gaan haal. Die geboorte het goed afgeloop en die baba was van die
begin af die appel van sy oog - sy ‘Engeltjie’, soos hy in die eerste jare en ‘die kleine
kind’, soos hy selfs later in haar volwassenheid na haar sou verwys. Aanvanklik is
sy deur die Van Velden-kinders Margarita of in die verengelste vorm Marguerite
genoem, al het Langenhoven self reeds vroeg van Engela gepraat en haar later op
dié naam as karakter in sy romans en verhale ingevoer. Met die name Margarita
Rachel is sowel Langenhoven se pleegmoeder as sy genetiese moeder vernoem; die
Engela-voornaam was 'n eie byvoeging. Kort na haar geboorte het Langenhoven sy
bekende wiegeliedjie ‘Liefdesonsin’ vir haar geskryf, die Afrikaanse gedig by uitstek
waarin die taal se moontlikhede tot verkleinwoorde geïllustreer word en die eerste
gedig van Langenhoven wat sy weg na die Versamelde werke gevind het. In die finale
teks in die tweede deel van Ons weg deur die wêreld lui die eerste strofe as volg:
Lamtietie, damtietie, doedoe my liefstetjie,
Moederhartrowertjie, dierbaarste diefstetjie!
Luister hoe fluister die wind deur die boompietjie:
Heen en weer wieg hy hom al oor die stroompietjie.
‘Doedoedoe bladertjies,
Slapenstyd nadertjies;
Doedoedoe blommetjies,
Nag is aan 't kommetjies:’
So sing die windjie vir blaartjies en blommetjies.13

IV
Aan die einde van Januarie 1902 vertrek Langenhoven per boot van Mosselbaai terug
na Kaapstad, waar hy aanvanklik by die White House Hotel inwoon en baie nuwe
kennisse ontmoet. Op 7 April 1902 laat weet hy Vonkies dat hy Robbeneiland besoek
het, maar dat die vaart weens 'n sterk wind amper rampspoedig was. ‘I have formed
the resolve’, skryf hy, ‘that if ever I find myself again in a condition of sufficient
lunacy to attempt the passage in such a boat in such weather, I
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shall instead go in a steam tug so as anyhow to have a chance to get to the asylum
there in safety for future confinement.’ Die manuskrip van ‘Clifton Brown’ is intussen
getik en hy sal dit nou aan elk van die prominente tydskrifte in Engeland vir publikasie
stuur. Intussen het hy 'n woonplek aan die onderkant van Koningin Victoriastraat en
dus gerieflik naby sy kantoor in Kerkstraat gevind. ‘The place’, so sê hy in 'n brief
van 12 April 1902, ‘is conveniently situated, and the face and attendance seem to be
good. What detracts from the comfort of the place is that it seems to be frequented
by ministers et hoc genus omne, and in consequence an indefinable semi-religious
air pervades in which I find myself not quite at home.’
Alhoewel Langenhoven in hierdie tyd nog steeds oor sy brandende liefde vir
Vonkies skryf, is die briewe nie meer in dieselfde mate in die swoel styl van die
Victoriaanse romantiek nie en is daar meer substansie en 'n groter oopgesteldheid
vir die buitewêreld in aanwesig. Wanneer sy in 'n brief van 14 April 1902 vrees dat
hy van haar af weggly, na sy terugkeer verlang en bang is vir 'n verwydering, stel
hy haar gerus. Op 19 April skryf hy: ‘My vroutie must not be so melancholy; the
devil that sends trouble into the world must be very pleased with himself when we
increase that trouble by pining under it; it makes him so much more successful in
his object. And how can my dearie be afraid that I am slipping from her? Wherever
I go, whatever I do, what can ever erase my darling's image from my heart? I wish
I could draw for you a picture of what my feelings are in the morning when awakening
from a dream of my wifie (the echo of my thoughts and heart's desire of the day
before). I find myself back in the reality of helpless loneliness. How long must we
be married before my wifie is certain of my love? Nay, sweetheartie, I am but chiding
you in love: what would it be to me if you did not care whether I drifted from you
or not?’ Op sy tafel in die losieshuis is foto's van Vonkies en Engela - ‘my little
guardian angel, appealing to me to work and live for her’.
Geleidelik kom ander sake ook in Langenhoven se briewe uit hierdie tyd ter sprake.
Op 25 April 1902 skryf hy dat van hulle briewe op grond van krygswetregulasies
oopgemaak is, iets wat hom laat uitvaar teen die ‘scoundrel’ en die lae daad ‘to violate
the temple of sacred confidence’ wat daar tussen twee mense in 'n huweliksverhouding
bestaan. Die skending van hul privaatheid lei dan tot 'n uitroep wat Langenhoven se
gesindheid en politieke oortuigings in dié jare verraai: ‘Oh, my
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own British Empire, for which I would shed my heart's blood, the cradle of liberty
and justice, where art thou fallen to? Directing thy energies, instead of to the conquest
of thy enemies, to the persecution (by the lowest wretches of the lowest scum that
disgraces the earth on which it lives, and the sun that shines on it) of thine own
subjects ...’ Hy versoek haar om in die toekoms alle briewe aan hom as ‘Mr. Advocate
C.J.L.’ te adresseer; miskien sal die ‘scoundrel’ sy regstatus respekteer en hulle
briewe met rus laat.
Die sterk pro-Britse gesindheid van Langenhoven in hierdie tyd blyk ook uit 'n
ongedateerde petisie wat hy opstel terwyl hy tydens sy termyn as advokaat,
waarskynlik in Junie of Julie 1902, besoek aflê op Oudtshoorn. Hierdie petisie is
gerig ‘To His Most Gracious Majesty, Edward the Seventh, by the Grace of God,
King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of all the British
Dominions beyond the Seas, Emperor of India, Defender of the Faith’. In dié
flambojante styl kla Langenhoven oor die krygswet, die sensurering van briewe en
die feit dat hulle as onderdane ‘grievously and heavily’ belas word ‘by the ill-treatment
and indignity which they have to suffer at the hands of roving bands of the enemy,
the (late) burghers of the late South African Republic & O.F.S. aided by rebels’.14
Van tyd tot tyd skryf Langenhoven oor wat hy alles doen, in die besonder oor sy
gesprekke met Vroutjie se broer Frans en haar doofstom susters by wie hy tydens
hulle besoek aan Kaapstad gereeld gaan kuier en met wie hy gou in die gebaretaal
van die doofstommes leer praat. In 'n brief van 28 April sê hy dat hy dadelik van die
tweeling gehou het, ‘although it took me a day to distinguish them. They have taught
me the deaf and dumb alphabet and I am already quite an expert.’ Dit val hom op
dat hulle op konkrete sake konsentreer; ‘of abstract ideas they have not the faintest
conception’. En, met 'n verwysing - die enigste uit latere jare - na sy eertydse
verlowing, sê hy dat een van die tweeling, Anne, in haar lengte, gelaat en
liggaamstrekke ‘the exact image...of Miss de Vries’ is, al hoef Vroutjie geen rede te
hê om jaloers by so 'n opmerking te wees nie. Langenhoven besoek die susters gereeld
en hy is jammer wanneer hulle uiteindelik weer vertrek.
Oor sy regsloopbaan skryf Langenhoven in hierdie periode baie min, al verstrek
hy van tyd tot tyd tog enkele besonderhede. Op 28 April en weer op 5 Mei 1902
vertel hy haar van die Radziwill-saak wat hy in die hooggeregshof bywoon en wat
die hele Kaapstad tot stilstand
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gebring het. Die Pruisies-Russiese prinses Catherine Maria Radziwill was bevriend
met Cecil John Rhodes en het reeds in 1899 'n eerste spandabelrige besoek aan
Kaapstad afgelê, waar haar buitensporige rekening by die Mount Nelson Hotel
uiteindelik deur Rhodes betaal is op voorwaarde dat sy die land verlaat. In 1900 was
sy egter terug. Sy het haar eie tydskrif, Greater Britain, begin, maar spoedig was sy
in 'n finansiële dilemma. Terwyl Rhodes in Rhodesië en Londen was, het die prinses
sy handtekening op verskeie skuldbriewe vervals, iets wat die ernstig siek Rhodes
verplig het om na Suid-Afrika terug te keer en na haar gevangesetting teen haar te
getuig. Sy is in die hooggeregshof skuldig bevind en tot twee jaar tronkstraf gevonnis,
maar in Augustus 1903 vrygelaat, waarna sy na Rusland teruggekeer en haar
herinneringe te boek gestel het. Ook in haar latere jare was sy steeds bekend as
avonturier en skryfster.15 In sy brief van 5 Mei 1902 skryf Langenhoven aan Vroutjie
dat hy die hofverrigtinge bygewoon het om die opsomming van die hoofregter, sir
Henry de Villiers, te hoor, ‘a treat not to be missed.... The old chief is magnificent.
He speaks so quietly and softly and yet every word falls like a sledge-hammer. And
in sentencing her I could hear a softness and, I fancied, a tremor in his voice which
made it the painful correction of a father, not the stern doom of a judge. Was it not
wise in his summing up to say at the end: “I told you at the outset that because the
prisoner is of noble birth you must not treat her with any favour. I say to you now
that because she is of noble birth you must not do her any injustice.”’
Tussen sy klagtes oor sy eensaamheid, sy ongeduld as haar briewe nie betyds by
hom opdaag nie en sy liefdesbelydenisse deur laat weet Langenhoven Vroutjie ook
van sy eie ervarings in die hof. Op 17 Mei 1902 sê hy dat hy 'n private kompliment
van regter W.P. Schreiner ontvang het. ‘I set’, so gaan hy voort, ‘all three judges in
a roar of laughter which is a feat not easy of accomplishment. It was a question about
a collision between a cart and a bicycle. My point was that a bicycle was more likely
to lead to an accident than a horse, and I asked whether it was not their Lordships'
experience that a bike is more ungovernable than a horse.’ In so 'n vraag aan die
regters, komende van 'n baie jong advokaat, herken 'n mens die geestigheid waarvoor
Langenhoven later so beroemd sou word. Haar tweelingsusters, so sê hy in dieselfde
brief, begryp nie goed waarom Vroutjie haar nie by hom in Kaapstad aansluit nie.
Hy het verduidelik dat die hele aangeleentheid
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met die vraag van maatskaplike status saamhang. ‘Until I have become better known
here,’ skryf hy, ‘you and especially the daughters would have either to mix with no
society at all, or to mix in society of those not our equals which would bar our way
to society afterwards. On closer acquaintance I find that the Barristers are extremely
jealous of their social position, and extremely exclusive, and it would never do to
imperil relations with them.’
Hierdie motivering vir hulle tydelike skeiding pas in die raamwerk van
Langenhoven se uitdruklike aanvaarding van die Pax Britannica in hierdie jare en
die sosiale strukture wat daarmee saamhang. 'n Bykomstige faktor kon egter ook die
hoë lewenskoste gewees het. Hy het waarskynlik in hierdie stadium nog nie genoeg
werk gehad om ook maar enigsins as advokaat 'n bestaan te maak en sy vrou en
kinders in Kaapstad te onderhou nie.
'n Bevestiging van hierdie vermoede vind 'n mens wanneer hy op 24 Mei met
geesdrif aan Vroutjie laat weet dat hy sy eerste groot triomf in die hooggeregshof
behaal het, ‘practically to get the Court to go against its own previous decision. You
should have been in Court to hear me dispute a question of law with the Chief Justice.
How nice it was to be addressed by him by name. “But, surely, Mr. Langenhoven,
you do not seriously wish to lay down that proposition?” “With your Lordship's
permission I do seriously wish to lay it down. My respect for the Court does not
allow me to say what I do not mean.” And I gained my point. The interdict, which
was one of immense importance to my client, was discharged and he was jubilant.’
Hy hoop om op hierdie wyse die aandag van die hof te trek, al besef hy dat hy daarmee
nog nie geld verdien nie.
'n Mens moet dus tot die gevolgtrekking kom dat Langenhoven na byna nege
maande as advokaat nog geen noemenswaardige sake behartig het waaruit daar 'n
inkomste vir hom was nie. Intussen het 'n ander probleem opgeduik. In 'n brief van
18 Mei het Vroutjie laat weet dat Langenhoven se pleegouers haar besoek het en dat
hulle ontsteld was omdat Engela nog nie gedoop is nie. Daarop het Vroutjie vir hulle
gesê dat sy en hy nie aan dié onsin (‘tommy rot’) glo nie, al laat sy hom op 26 Mei
weet dat die baba intussen tog wel gedoop is. Nog voor ontvangs van hierdie laaste
brief skryf Langenhoven op 24 Mei oor die hele aangeleentheid 'n brief waaruit sy
oortuigings oor dié sake duidelik blyk. ‘How often and often’, sê hy, ‘has the
temptation come upon
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me to be honest and say straight out that I have too much respect for God Almighty
to believe lies about him. But what would be the result? So far as consequences to
me are concerned, I do not care. The old people can cut me out of their will and do
what they like. But I think of the unhappiness it would be to them. It would hurt them
in this way that they would regret what they have done for me, and in all the world
there is no pain so great as the regret for what was meant to be a good deed. From
their point of view it would mean: “Had we left him he might have been saved. Now
we have been the instruments for preparing him for hell.”’ Daarby meen hy dat
Engela die keuse moet hê om as volwassene 'n gelowige te wees en dat hy haar nie
tot die teendeel wil beïnvloed nie. ‘If an agnostic is not on the side of God,’ so sluit
hy hierdie aangeleentheid af, ‘he can at any rate be on the side of justice. And there
are many words of Christ that I believe more than professed believers do. One of
them is this: “God is a spirit and must be worshipped in spirit and in truth.”’ Uit 'n
brief van 29 Mei oor dieselfde saak blyk Langenhoven se groot liefde en verering
vir sy pleegvader. ‘If anything were ever to induce me to accept Christianity, it would
be the contemplation of his [sy vader se - JCK] character as a Christian. No creed
can be altogether bad whose followers are such as he.’ 'n Mens moet dus tot die
gevolgtrekking kom dat Langenhoven in hierdie jare, soos ook later in sy lewe, wel
'n gelowige mens was, al het hy hom weinig aan kerklike voorskrifte en sakramente
gesteur. Alhoewel hy die woord ‘agnostic’ hier gebruik, is die term ‘vrysinnige
Christen’ eerder 'n nader aanduiding van Langenhoven se oortuigings in dié tyd.
Dat Langenhoven se regspraktyk in hierdie stadium beroerd was, blyk ook uit
ander inligting uit dié periode. In sy brief van 29 Mei laat hy Vroutjie weet dat 'n
Italiaanse hertog hom oor 'n regsaangeleentheid kom raadpleeg het. Indien hy met
die saak - waaroor hy geen verdere besonderhede verstrek nie - kan voortgaan, sal
dit ‘not only sensational but of international importance’ wees. Op 9 Junie skryf hy
egter dat hy na bestudering van die relevante dokumente verplig was om sy kliënt
mee te deel dat daar geen hoop op sukses is nie. Die internasionale roem was dus
niks meer as 'n hersenskim nie.
Blykbaar was dit reeds Langenhoven se plan om hom in Junie by Vroutjie in
Oudtshoorn aan te sluit. ‘Every morning I awake’, so skryf hy, ‘I think that there is
another day gone: “day's march nearer home.” But yet the promised land, although
in sight, seems yet so far far
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off and the sand of the weary wilderness is clogging my footsteps and choking my
nostrils. But the delight of meeting once more the desire of my eyes, the beloved of
my heart, and washing out in the showers of her love the blistering sand from my
eyes, and quenching the thirsty weariness of my heart will make up for all the dreary
wanderings.’
Voordat hy na Oudtshoorn kan terugkeer, duik die verdere moontlikheid van 'n
groot saak vir Langenhoven op. Op 14 Junie skryf hy aan Vroutjie dat hy 'n groot
aantal transportaktes tot ver terug in die agtiende eeu moet deurwerk met die oog op
'n aanspraak van agt miljoen pond. ‘There is’, so gaan hy voort, ‘of course a number
of seniors retained with me but meanwhile I have to do the dirty work as being the
junior. My usual luck will probably again lead to the advice “no case.” That would
be a pity, for if the case came on it would be the biggest ever tried before the Supreme
Court.’ Hy hoop steeds dat hy oor 'n week op Oudtshoorn sal kan wees, maar hy kan
nie nou hierdie saak laat vaar nie. ‘Many a day’, voeg hy by in 'n uitspraak wat 'n
mens 'n aanduiding gee van hoe min werk Langenhoven in dié tyd gehad het, ‘have
I kicked my heels in Chambers with nothing to do and now that I want to go to my
dearie this thing turns up. By the way it is merely an accident and no credit that I got
this retainer. The reason is that I am the only sufficient authority upon 17th & 18th
century High Dutch in which the documents are written.’ En hy sluit sy brief onder
meer met die volgende woorde af: ‘I have to put aside to resume “Nademael daer
waeren” which I shall have to be at the whole day to-morrow.’
Blykbaar het daar ook van hierdie saak niks gekom nie en kon die prokureur hom
nie eens betaal nie. Teen die tweede helfte van Junie 1902 is hy by Vroutjie op
Oudtshoorn. Daar behartig hy die saak van J.H. Cilliers wat nie langer die boerdery
op die plaas Elandsvlei kan hanteer nie en wat ontevrede is met die kurator wat deur
die eienaar aangestel is. Ook dié aangeleentheid kon vir Langenhoven geen groot
inkomste in die sak gebring het nie. Dit het hom egter 'n klomp tyd gekos, sodat hy
eers in Augustus terug is in Kaapstad. Met sy aankoms, so skryf hy op 18 Augustus
aan Vroutjie, moes hy uitvind dat al die belangrike sake reeds aan ander advokate
toegewys is. Die vorige week het hy die hele tyd aan ‘the Roodebloem Estates matter’
gewerk, maar die prokureur het die aangeleentheid verkeerd voorgestel en hom geen
geld laat toekom nie.
Afgesien van die finansiële verknorsing waarin Langenhoven nou
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ongetwyfeld verkeer het, blyk dit uit die briewe van Augustus af dat daar reeds in
Oudtshoorn 'n ander probleem begin kop uitsteek het, 'n probleem wat volgens alle
aanduidings in hierdie stadium nie meer nuut was nie en wat die huweliksgeluk van
hom en Vroutjie ernstig bedreig het. Hierdie probleem is Langenhoven se oormatige
gebruik van alkohol. In 'n brief van 4 Augustus 1902 praat Vroutjie van ‘all the
reproach and bitterness my heart suffered’ as gevolg van sy drankprobleem. ‘You
have always been the kindest husband to me’, skryf sy, en ‘I can never think of being
separated from you for ever.’ Daarom oorweeg sy dan ook nie 'n egskeiding nie,
maar hy moet ‘the accursed drink once and for always’ laat staan. Sy gaan voort: ‘I
must speak plainly now, or never. You have tried before and if you had only persisted
you would have missed all this misery and suffering. It is no good your trying to take
it moderately. Leave it alone altogether. Is my love not worth the sacrifice nor dear
little Angela's (sic!) future? To say nothing of your own precious self? Surely you
do not mean to tell me that you are a slave? However dear I do not see how I can
prevent you from taking drink by taking all your earnings under my control. Surely
no man could or would be satisfied to waste his life under such restrictions and just
imagine how humiliated you will feel never to have a shilling to dispose of...’ Dat
die probleem tydens sy besoek aan Oudtshoorn baie ernstige afmetings aangeneem
het, blyk uit die feit dat Vroutjie 'n prokureur geraadpleeg het. Dié het haar aangeraai
om op Oudtshoorn aan te bly en haar nie - soos Langenhoven blykbaar versoek het
- by hom in Kaapstad aan te sluit nie. Hulle lewenspeil sou in Kaapstad laer wees en
daarby moet hulle geld vir 'n eie huis wegsit. Intussen sal sy so spaarsaam as moontlik
leef, want Langenhoven se bankrekening op Oudtshoorn is feitlik uitgeput. Sy hoop
ten slotte hy sal vir haar die volgende keer kan skryf: ‘“My wifie since last I wrote
I have touched not a drop” and so from week to week.’
Uit die brief in sy geheel moet 'n mens tot die gevolgtrekking kom dat Langenhoven
se drankgebruik teen 1902 al 'n ernstige probleem was en dat dit na alle
waarskynlikheid na 1898 en vroeër teruggevoer kan word. Alhoewel definitiewe
gegewens in hierdie stadium nog ontbreek, begin 'n mens die vermoede kry dat hy
nie 'n daaglikse drinker was nie, maar dat hy fases van oormatige dranksug beleef
het en sy gebruik dus 'n vorm van dipsomanie was. Vandaar dat Vroutjie aan hom
kon sê dat dit geen sin het om drank ‘moderately’ te gebruik nie;
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hy moet dit geheel en al laat staan. Dat Langenhoven self die probleem besef en die
naïewe voorstel gemaak het dat sy, waarskynlik in Kaapstad, al sy geldsake moes
beheer, blyk ook as sy sê dat so 'n reëling vir hom vernederend sou wees en in die
praktyk nie sou werk nie.
Wat die redes vir Langenhoven se oormatige alkoholgebruik was, is moeilik om
met sekerheid te agterhaal, al kan 'n mens 'n dergelike ontwikkeling by iemand met
sy labiele geestesgesteldheid wel verwag het. Dit sou naïef wees om te dink dat die
liefdesteleurstelling met Helena de Vries aanleiding daartoe was, al kon die spanning
in verband daarmee hom indertyd reeds tot die drank gedryf het. Alhoewel Vroutjie
tien jaar ouer as hy was, dui alles daarop dat sy huwelik vir hom geluk gebring het,
selfs al was daar na alle waarskynlikheid weens die leeftydsverskil iets van 'n
moeder-seun-verhouding in aanwesig. 'n Mens moet dus eerder tot die gevolgtrekking
kom dat sy gebrek aan 'n duidelik omskrewe lewensdoel en sy leeglêery in hierdie
jare tot depressies en slaaploosheid gelei het, dikwels afgewissel deur fases waarin
hy dan wel hard maar onoordeelkundig en sonder 'n streng roetine gewerk het. Dié
ongereeldheid en wisselvalligheid was ook kenmerkend van sy latere lewe en het
telkens tot spanningsituasies gelei waarvan hy hom met oormatige alkohol wou
losdrink.
Langenhoven was, soos telkens later in sy lewe, vol berou en hartseer oor die
verdriet wat hy Vroutjie aangedoen het. In 'n brief wat net fragmentaries oorgelewer
en klaarblyklik op 11 Augustus 1902 uit Kaapstad geskryf is, kla hy oor die las van
sy niere en die feit dat hy so wanhopig neerslagtig voel. Hy vra Vroutjie om Engela
namens hom te soen en voeg by: ‘Thank God she does not know how unworthy I
have been of it.... And if I am not utterly unworthy of offering my love to you, my
wifie, let me tell you that one is not necessarily incapable of love, because he has
shown himself unworthy in the service of love.... When I write again I may be better
and not desperately apprehensive that the whole universe is going to smash because
one insignificant wretch has got mixed up in its machinery and hurt himself. And I
will write you how I get on. Tomorrow will be my birthday. Perhaps it will be the
opening day of a year of happiness.’
Dat Langenhoven se finansiële verknorsing egter voortgeduur het, blyk uit 'n
verdere brief wat net gedeeltelik bewaar is. Aangesien hy te laat in Kaapstad opgedaag
het, is hy nou vir die volgende termyn sonder opdragte. Hy sal hom dus aan kleiner
sake soos die invordering van
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skuld moet wy. Hy voel in dié omstandighede ellendig, verwys na sy ‘irregular,
erratic, half-insane mind’ en vra haar: ‘Oh give me hope and cheer my darling one,
some small balm of comfort and love, if it were but some straw to cling to.’ Hy gaan
voort: ‘I dream and feel that I must return to the belief of my childhood, to the religion
mammie taught me. For the past few days an almost irresistible voice has spoken to
my heart, has been with me in my dreams, has haunted me every hour: “Thou fool,
thou hast taunted and defied the God of the Universe, pitted thy insane brain against
His infinite wisdom, and where has it landed thee?” And with it has come, speaking
to me in the language I learnt at mammie's knees, another soft voice of welcoming
love: “Ik zal u ruste geven”, blowing upon my throbbing brain like a spicy breeze
carrying the tidings of a land of happiness that gave it birth. And then I have gone
over all the ground again, have proved and convinced myself that it is all a delusion,
the paradise of fools and the refuge of cowards. But, then, those fools and those
cowards are better than I am, not only better off, but better in themselves, and better
for those they love.’ Hy voeg by dat hy in hierdie brief sy diepste innerlike aan haar
blootgelê het. Hy wil nie 'n ‘separation’ tussen hulle hê nie, want niemand anders
sal haar plek in sy lewe kan vul nie.
Op 14 Augustus 1902 skryf hy oor sy liefde vir haar wat in die weke van
verlatenheid en verval sterker geword het, terwyl ‘I lay tossing on my bed and cursing
heaven and earth and myself and eating out my heart in despair’. Hy gaan voort:
‘Does the outcast leper lose his love for his lost dear ones? Yet he can never return,
and I can. And if I should fall again, and go down from misery to deeper misery, and
from degradation to death, then still when my weary eyes close for the last upon the
scenes of earth which were but scenes of hell to me, my last heart's throb will be a
throb of love. But I have hope and confidence, full trust, that there will be no more
of it. If only I have my Vonkies's sweet love to help me and encourage my fainting
heart, we shall yet have our heaven back. In the meantime I am your own boy again.’
Maar, so voeg hy by, hy het geen werk nie. Hy het egter besluit om nie sy pleegvader
se finansiële steun te vra of hom enigiets te vertel nie. Hy was steeds besig met die
‘Roodebloem Estates’ en die saak kan nou na die hof gaan, al vermoed hy dat die
prokureur wat hom die opdrag gegee het, hom in die steek sal laat. Ten spyte hiervan
sal hy hom nie weer verlaat nie op ‘the idiotic refuge which makes things worse
instead of better’.
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Langenhoven moet intussen van Vroutjie 'n brief ontvang het wat nie bewaar is nie,
want in sy antwoord van 18 Augustus 1902 skryf hy dat hy tussen die reëls haar
liefde soos vroeër aanvoel. In hom het die afhanklikheid en uitsigloosheid gewyk
vir 'n hernieude drang om tydelike teleurstellings te bowe te kom en na die voorpunt
te beur. Hy het kennis gemaak met 'n seun van 'n sekere dr. Wilkinson. Met hierdie
nuwe vriend het hy blykbaar sy probleme openlik bespreek. Wilkinson het gesê ‘that
brooding over indiscretions of the past is the best way of reducing oneself to the state
of mind which will cause their repetition in the future, and that after all it was only
an experience that happens to everybody, except to those who make no mistakes and
make nothing else either’. Langenhoven wys dan op die bekende feit in Engeland
dat die politikus W.E. Gladstone onder die invloed welsprekender was, terwyl lord
Russell, ‘probably the cleverest lawyer England has ever known’, en sir Thos.
Upington in Suid-Afrika albei in finansiële nood verkeer het. Alhoewel hy met hierdie
voorbeelde nie te kenne wil gee dat alkoholisme en bankrotskap noodsaaklik is om
sukses te bereik nie, meen hy dat dit nie onvergeeflike sondes teen die Heilige Gees
is nie. ‘So you need not fear yet, my Vonkies,’ so gaan hy voort, ‘that all is lost. You
shall still in the future be proud of your boytie, and laugh at the trials of the past.
And we shall yet again go hand in hand with no evil memories to obscure the love
in our hearts.’
Ten spyte van die hoopvolle noot in hierdie brief was Langenhoven se finansiële
probleme en sy poging om van die drank af weg te bly, nog glad nie op 'n einde nie.
Blykbaar het sy regspraktyk geen noemenswaardige inkomste vir hom ingebring nie
en was hy in September of Oktober 1902 weer in 'n fase van dipsomaniese
drankgebruik, met ernstige gevolge sowel vir hom as vir sy huwelik. Op 18 Oktober
1902 vra hy Vroutjie of dit nog die moeite werd is om so voort te gaan. Hy het berou
omdat hy in haar lewe verskyn het net om haar eindelose ellende aan te doen. Tog
meen hy dat die probleem nou uiteindelik verby is. Hy skryf: ‘I simply cannot stand
the sight or smell of the poison. Will you then, at the end of November when the
term is over, let us together visit the old people at Ladismith for a month? I will
confide everything to papa, and if then with your influence and his I fall again
afterwards, it will be all hopeless. If then I can no more battle with the disease than
a leper with his leprosy, it will be as well to be as soon as possible out of the way of
those whom my tenderest love
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cannot save me from bringing sorrow and disgrace upon.’ Die plekplek sukkelende
Engels in hierdie brief en die feit dat hy nou bereid is om sy trots te sluk en sowel
sy benarde finansiële posisie as sy alkoholisme met sy pleegvader te bespreek, gee
'n aanduiding van hoe erg die situasie in dié stadium werklik was.
Blykbaar moet Vroutjie in 'n brief van Oktober 1902 iets geskryf het wat die siek
en labiele Langenhoven skoon ontsenu het. Op 27 Oktober 1902 antwoord hy op dié
brief wat nie bewaar is nie. Langenhoven se brief is 'n vreemde vermenging van
emosionele uitbarsting en die kille afgemetenheid van die regsgeleerde. In die brief
praat hy oor sy gekrenkte trots en vernedering en gee hy aan Vroutjie regsadvies met
die oog op 'n komende egskeiding. Dit is tekenend van die laagtepunt wat hulle
huwelik as gevolg van sy drankgebruik in Oktober 1902 bereik het.
Hy begin deur te sê hy voel so bitter by die ontvangs van haar brief dieselfde
oggend dat hy half geaarsel het om dit te beantwoord. Hy gaan voort: ‘I take it,
therefore, that all possibility of reconciliation between us is at an end. In my last
letters, I humiliated myself unto dust. I opened my deepest heart to you thinking that
it was love that would judge me. Instead, I have it now in your own words that you
have no more love left for me. I do not wish to question the justice of what you say;
I deserve it all and a great deal more. But it is as well to accept the position as it
seems irrevocably to stand, no matter through whose fault that position was brought
about. And the position is that we are henceforth utter strangers. Since I have,
unfortunately, not a depraved will, I cannot look upon an estrangement lightly, and
nothing on earth can ever destroy my love. And an outcast has feelings as well as a
model. Yet while I shall go on loving you forever, a union that is made up of love
on one side and contempt on the other is worse than no union at all. I think it
absolutely impossible ever to give you such confidences and heart secrets again as
I have never seen any other living woman before to whom I would have disclosed
them. Under these circumstances, I see nothing for it but that I shall make such
reparation as is at the last moment within my power and rid you of the millstone
round your neck that is weighing you down and making of your life a hell. I suggest,
therefore, that you sue me for judicial separation, or if you desire to re-marry, as
seems probable, for divorce on the ground of malicious desertion. Your re-marriage
would mean my death, but that,
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of course, would be a matter of supreme indifference to you.’ Indien sy teen 'n
egskeiding besluit, is die enigste uitweg vir haar ‘to make a last attempt at helping
me to be cured of what is, as you know, a disease, and to fall in with either of my
suggestions - come to Town or let us visit Ladismith.’ Wat ook al gebeur, verseker
hy haar aan die einde van die brief van sy liefde ‘to my last dying breath. You may
not believe this avowal, or if you do it may not interest you, but it is nevertheless
true, and in view of the possible steps you may take in the future, it may be my last
opportunity for making it.’
As 'n mens hierdie brief van Langenhoven in besonderhede ontleed, is dit 'n uiters
eienaardige, selfs neurotiese, geskrif. Aan die begin aanvaar hy Vroutjie se verwerping
en die verbrokkeling van hulle huwelik as 'n fait accompli en berus hy skynbaar
daarin, al is so 'n verwydering vir hom baie moeilik. Soos die brief vorder, herbevestig
hy tog sy liefde wat tot in ewigheid sal voortduur. In die lig van die feit dat hulle
verbinding nou op 'n vereniging van liefde enersyds en veragting andersyds berus,
is die skeiding egter onvermydelik. Op 'n betreklik kliniese wyse gee hy haar dan
die nodige regsadvies. 'n Mens het die ongemaklike gevoel dat Langenhoven maar
te goed weet dat Vroutjie nooit tot so 'n stap sal oorgaan nie. Vandaar dat hy vir haar
kan sê dat haar moontlike hertroue sy dood sal beteken, in die wete dat so iets nooit
sal plaasvind nie. Daarom ook dat hy aan die einde weer sy liefde herbevestig, selfs
al mag so 'n versekering haar nie meer interesseer nie.
Of Vroutjie die voorstel aangeneem het om saam met haar man 'n maand lank by
haar skoonouers op Ladismith te gaan bly, is onbekend maar dis onwaarskynlik. Met
haar praktiese ingesteldheid en met die versorging van skoolgaande kinders in haglike
finansiële omstandighede was so iets waarskynlik nie vir haar aanneemlik nie.
Aansluiting by Langenhoven in Kaapstad het sy beslis nie oorweeg nie. Waarskynlik
was daar ten minste 'n gesprek met Langenhoven se ouers, want hulle was wel op
die hoogte van hulle pleegseun se drankprobleme en die finansiële uitsigloosheid
van sy Kaapstadse regspraktyk. Alhoewel dokumentêre gegewens ontbreek, moet 'n
mens aanvaar dat die ouers wel bereid was om Langenhoven finansieel by te staan,
mits hy hom weer by Vroutjie aansluit en hom opnuut as prokureur op Oudtshoorn
vestig.
Dit is dan ook inderdaad wat gebeur het. Op 13 November vra Langenhoven die
Kaapse hooggeregshof om sy naam van die advoka-
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terol te skrap en hom as prokureur te herstel. In sy verslag hieroor sê J.H.H. de Waal
dat die aansoek ‘na 'n plegtige vermaninkie teen sulke rondspringery’16 goedgekeur
is. Die Oudtshoorn Courant van 17 November 1902 verstrek meer besonderhede
oor die aansoek en die regter se betreklik ernstige betigting. Op 13 November 1902,
so lui die berig, ‘deed de heer Schreiner aanzoek ... voor Rechter Buchanan ... om
de heer Cornelis Jacob Langenhoven toe te laten als Prokureur en Notaris Publiek.
De heer Langenhoven is een Advokaat van het Hooge Gerechtshof, doch om
praktische redenen wenschte hy weer toegelaten te worden als Prokureur en Notaris.
Het Hof stond het verzoek toe, doch zyn lordship gaf te kennen dat hy niet zulke
applicaties om van de eene professie naar de andere over te gaan zou aanmoedigen.
Men kon niet toegelaten worden om op zulke wyze rond te springen. Het Hof zou
gansch niet ten gunste zyn van een toekomstige verzoek indien de applikant wenschte
op de rol van Advokaat geplaatst te worden.’
In die tweede helfte van November 1902 is Langenhoven dan terug op Oudtshoorn,
weer as prokureur saam met Foster. In die omgang het hy nog die titel ‘advokaat’
behou, al was hy nooit in werklikheid weer advokaat nie. Dit is as prokureur dat hy
voor die waterhof as regsgeleerde sou skitter.

Eindnoten:
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Oudtshoorn tot die tagtigerjare van die 19de eeu (Pretoria, 1988) van A. Appel, wat ook die
skrywer is van Die N.G. Gemeente Oudtshoorn 1853-1978 (Oudtshoorn, 1978). Van Helena
Marincowitz is daar studies oor Swartbergpas: Meesterstuk van 'n briljante padbouer
(Oudtshoorn, 1988) en Meiringspoort: Scenic gorge in the Swartberg (Oudtshoorn, 1990).
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Boere-invallers ‘om meer gewig te verleen aan sy protes teen die Kaapse administrasie onder
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Hoofstuk X
Hervestiging op Oudtshoorn
I
1902 AS PROKUREUR NA Oudtshoorn terug en
hervat sy vennootskap met J.A. Foster, al het hy geen hoë dunk van sy kollega se
bekwaamheid nie.1 Tog was die terugkeer na die vertroude wêreld van die Klein
Karoo en na sy vrou en huislike kring vir Langenhoven in hierdie stadium 'n stap in
die regte rigting. Met haar ewewigtigheid en praktiese ingesteldheid was Vroutjie
vir hom die anker wat hy nodig gehad het om sy drankprobleem in bedwang te hou.
Onder sy eie mense was hy veel meer tuis as tussen die advokate van Kaapstad. In
die huislike atmosfeer van Vroutjie kon die spanninge van sy rustelose gees tot
betreklike bedaring kom.
In die nege jaar en vier maande, vanaf November 1902 tot Maart 1912, dat
Langenhoven in sy tweede termyn aktief as regsgeleerde op Oudtshoorn werksaam
was, het hy in sy praktyk die algemene sake gehanteer wat op 'n plattelandse prokureur
se weg kom. Dit het ingesluit sake soos testamente en erfenisse, boedelprobleme,
koop- en huurkontrakte, invorderings van agterstallige skuld en huur, insolvensies,
dagvaardings en enkele gevalle van diefstal, bedrog, egskeiding en naamskending.
Alhoewel hy ná Maart 1912 nie meer voltyds in die praktyk was nie, het hy tot ten
minste 1918 nog sporadies sake behartig. Ook later het hy by herhaling op versoek
van kliënte en prokureurs van elders regsadvies gegee en soms nog in die hof opgetree.
In sy kantoor in Kerkstraat is hy kort na sy terugkeer na Oudtshoorn bygestaan deur
sy stiefdogter Anna van Velden, wat sekretariële pligte moes uitvoer en tikwerk moes
doen, terwyl Allan Pocock, wat later met sy stiefdogter Bessie sou trou, as
kandidaatprokureur by hom en Foster ingeskryf het.2 Dié kantoor het hy, volgens 'n
brief van Sarah Goldblatt aan S.P. le Roux, tot Augustus 1917 behou. Langenhoven
bly tot 1928 geregistreer as prokureur, maar dan het hy jare lank nie meer gepraktiseer
nie. Op 28 Junie 1928 skryf hy aan die Wetsgenootskap van die Kaap die Goeie
Hoop en versoek hy dat sy lidmaatskap beëindig word. ‘I am not practising as either
attorney or notary and have not been practising for a number of years.’3
LANGENHOVEN KEER IN NOVEMBER
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Met die ekonomiese voorspoed wat Oudtshoorn ná die eeuwisseling as gevolg van
die hoë prys van die volstruisvere op die Londense mark beleef het, was ook die
prokureurs besiger as in normaler omstandighede. In 'n vermaaklike artikel wat hy
op 7 Mei 1923 in sy Aan stille waters-rubriek in Die Burger publiseer maar wat nooit
in boekvorm verskyn nie, skryf Langenhoven oor die dae toe Oudtshoorn se mense
nog ‘in die vermoë was om vir die aardigheid te prosedeer’. Dit was 'n soort
‘vermaaklike dobbelspel’ en selfs onbetrokkenes het by wyse van weddenskappe op
die uitslag deelgeneem. Van die ‘knapste - en duurste - advokate is spesiaal uit die
Kaap laat kom, want elk van die partye was in staat om te betaal om die ander nie
sy sin te gee nie’. Dikwels was die sake blote boeregeskille oor plaaslike
aangeleenthede wat alleen deur iemand met plaaslike kennis begryp kon word. As
die duur advokate dan met groot woorde 'n getuie voor die regter van die rondgaande
hof in 'n bepaalde rigting wou lei en benewel, het dit soms gebeur dat die getuie
halsstarrig in sy eenvoud voet by stuk gehou het. Langenhoven vertel in sy artikel
van so 'n getuie wat hom nie van koers af laat bring het nie, met die gevolg dat die
hof met die verdaging nog geen vordering kon toon nie. Toe die hof uitkom, kry
Langenhoven die getuie op die stoep. ‘Neelsie’, sê hy, ‘'n juds is 'n vreeslike slim
ding, maar hy is vir my so sonder verstand.’
'n Mens kan geredelik aanneem dat Langenhoven met sy rapsodiese geaardheid
en kunstenaarstemperament sake voor die rondgaande hof interessanter as die
daaglikse sleurwerk van 'n prokureur sou gevind het. Trouens, volgens 'n mededeling
van Vroutjie in 'n ongepubliseerde biografiese skets, was hy nooit, behalwe dan vir
groter sake, werklik gelukkig as prokureur nie. Tog duik baie en veelsydige aspekte
van die regsberoep telkens later in sy letterkundige werk op, 'n aanduiding dat hy
ook in plaaslike gebeurtenisse soms die koddige en bisarre kon raaksien en dit as
boustof vir sy verhale kon benut. Later kon 'n prokureurskollega soos I. Ballot onthou
dat Langenhoven in sy kantoor baie presies en netjies was en sake ordelik afgehandel
het. In die hof kon hy sonder aansien des persoons genadeloos met sy teenparty
afreken. Sy genialiteit is verskerp deur sy aangebore sin vir regverdigheid, sy logiese
betoog en sy redenaarsvernuf, en sy uitstekende geheue het hom in staat gestel om
fyn besonderhede van vroeëre sake in sy argument te betrek. Baie gou na sy tweede
toetrede tot die prokureursamp het hy ook ver buite die grense van Oudtshoorn bekend
gestaan as 'n voor-
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treflike regsgeleerde, iemand wat in die hof fyn besonderhede kon gee van sake wat
lank tevore in Natal afgehandel is. Sonder 'n enkele nota voor hom kon hy die regters,
die advokate en rye syfers noem, in so 'n mate dat die hof soms eers moes verdaag
sodat die magistraat of voorsitter die gegewens kon nagaan.
Dit is veral as kenner van probleme met watersake, wat voor die spesiale waterhof
gedien en waarvoor die Klein Karoo 'n vrugbare teelaarde was, dat Langenhoven sy
naam as regsgeleerde finaal gevestig en groot roem verwerf het. Met die soort werk
wat hy moes doen, het hy trouens 'n belangrike bydrae gelewer om die
waterwetgewing in Suid-Afrika te nuanseer en uit te brei. In later jare kon die joernalis
Izak van Tonder onthou hoe hy as skoolkind op Oudsthoorn dikwels na skool saam
met sy maats in die hof gaan sit het om na Langenhoven se genadelose kruisverhore
en kragtige pleidooie te luister. Ten spyte van sy verbluffende redenaarsvermoë was
Langenhoven soms baie senuweeagtig en het hy sy potlood gestaan en kou. As hy
dan moes aantekeninge maak, was daar later soms nie meer 'n potlood oor nie! Dan
gee hy een van die kinders 'n pennie en sê: ‘Seun, gaan koop gou vir my 'n potlood
daar by die winkel.’4 As die uitgerekte gedinge oor waterregte weke lank voortduur
en die getuies dae lank ondervra word, het die kinders op Ladismith, soos mev. Lenie
le Grange op hoë ouderdom nog kon onthou, 'n liedjie gesing:
Die watersaak is aan die gang,
O doeda-doeda-dei,
Dit duur vir my tog al te lang,
O doeda-doeda-dei.5

Langenhoven was tydens sy jare as prokureur betrokke by 'n hele aantal groot
watersake, soos die Grobbelaarsriviersaak wat in 1905 begin maar tot 1917 met
tussenposes voortgeduur het, die Elandsvleisaak van 1907-1908, die
Kandelaarsriviersaak van 1915 en die Brakslootsaak van 1916. Die
Grobbelaarsriviersaak het byvoorbeeld gedraai rondom sekere erwe op Oudtshoorn
wat waterregte uit die rivier en sy sytakke gehad het. Die probleem het ontstaan
omdat van die boonste oewereienaars vir hulself 'n onredelike hoeveelheid water
toegeëien het, tot nadeel van die erfeienaars en ook eienaars van oewerplase laer af
langs die rivier en die sytakke. In dié geval het Langenhoven met sukses die
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saak van die erfeienaars langs die Grobbelaarsrivier en die onderste besitters langs
die Hartbeesrivier verdedig.
Die twee regsgedinge wat Langenhoven se naam as uitmuntende kenner van die
waterwetgewing finaal gevestig het, is die saak van Nel en andere teen Kleynhans
en andere en dié van Saayman en andere teen Van der Merwe en andere wat in
1903-1904 begin en tot 1906 voortgesit is. Dit was twee prosesse waarby
Langenhoven persoonlike belang gehad het, omdat die vernaamste verweerder en
eienaar van Hoeko, Willem Jacobus van der Merwe, verlangs familie van hom was.
Van der Merwe was getroud met Margarita Vrey, dogter van sy pleegmoeder uit
haar eerste huwelik en dus 'n stiefniggie of halfsuster van Langenhoven. ‘In albei
sake wat aangebring was deur laer oewereienaars, van die aangrensende plaas
Weltevreden’, so sê Langenhoven in U dienswillige dienaar, ‘was dit die skrywer
se voorreg om die regte van sy ou plaas te verdedig.’6
In die saak van 1903-1904 vra die gebroeders Nel en andere, eienaars van die plaas
Weltevreden, die buurplaas Hoeko vir 'n billike verdeling van die water uit die
Hoekorivier,7 wat oor die plaas vloei, veral omdat hulle koopkontrakte geen stipulasies
met betrekking tot die stroom water bevat nie. Volgens die hofstukke is die
Hoekorivier 'n sytak van die Huisrivier, wat in die berge bokant Hoeko ontspring en
deur die oewerplase Hoeko, Annex Hoeko en die boonste deel van Weltevreden (in
besit van G.B. Saayman) vloei. Die eienaars van Hoeko en Annex Hoeko staan die
aansoek van die Weltevreden-eienaars teen. As regsverteenwoordigers tree op T.C.W.
Johnson van die Ladismithse firma waar Langenhoven vroeër werksaam was en
Langenhoven se Oudtshoornse vennoot J.A. Foster. Alhoewel Langenhoven dus
volgens die hofstukke nie regstreeks met die saak te make gehad het nie, kan 'n mens
aanvaar dat hy betrokke was by die opstel van die pleitstukke en sy vennoot met die
interpretasie van die wetgewing gehelp het.
Met die tweede proses, ‘De zaak over het klein slootje van Hoeko’, was
Langenhoven egter die agerende prokureur vir W.J. van der Merwe en andere voor
die waterhof van die Ladismithse distrik teen G.B. Saayman en andere. Die ingebonde
verslag van sy pleitrede en ander hofstukke het Langenhoven na afloop van die saak
aan Van der Merwe geskenk. In 1972 is dit deur Sarah Goldblatt teen die bedrag van
R 1 000 van W.J. van der Merwe, kleinseun van die toenmalige eienaar van die plaas,
gekoop. Tans word hierdie dokument in Arbeidsgenot bewaar.
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Dat die saak groot belangstelling op Ladismith gewek het, lei 'n mens af uit die
mededeling van Izak van Tonder dat selfs die skoolkinders soggens met speeltyd hof
toe is om na die saak te gaan luister. In sy skitterende pleitrede op 26 April 1906 gee
Langenhoven 'n kernagtige samevatting van die hoofpunte van albei partye se
standpunte. Die saak van die klaers was dat die Hoekorivier 'n ewigdurende8 stroom
water is en dat die verweerders geen reg het om al die water uit te keer omdat hulle
die eienaars van Hoeko is nie. Die verweerders se pleit was dat daar dertig jaar lank
reeds 'n servituut bestaan, naamlik dat hulle die hele stroom, behalwe in geval van
oorstromings, gebruik en dat hulle deur sodanige uitkeer in 'n sloot en gebruik van
die water die reg verwerf het om met die gebruik voort te gaan. Die klaers het egter
aangedring op hulle reg, omdat die rivier volgens hulle ewiglopend is. Die hof moes
dus beslis of daar water was om te verdeel. Langenhoven sê in sy pleidooi die
verweerders erken dat die rivier wel ewiglopend was, maar dat dit deur wegkering
‘sedert onheuglyke tyden’ opgehou het om ewigdurend te wees en dat daar dus geen
sprake kan wees van oewerregte soos die klaers beweer nie. Op grond van hierdie
pleidooi en Langenhoven se interpretasie is die saak van die klaers dan ook van die
hand gewys. Ou inwoners is geroep wat verklaar het dat hulle nooit daarvan wis dat
die water deur iemand anders as die verweerders gebruik is nie. Ná die uitspraak in
die waterhof het die klaers geappelleer, maar op 12 Julie 1906 handhaaf die Appèlhof
die uitspraak van die waterhof en word die klaers se eis met koste van die hand
gewys. Volgens die hofstukke beaam die Appèlhof die standpunt dat die Hoekorivier
nie ewiglopend is nie. Die stroom water is só wisselvallig dat daar nie voldoende vir
die gemeenskaplike gebruik onder verskillende eienaars is nie. Die saak is dus beslis
op grond van die beginsel van 'n servituut deur verjaring, want die ‘onheuglyke
tyden’ was langer as die dertig jaar wat die wet voorskryf. Daar was gevolglik nie
sprake van water wat die waterhof kon verdeel nie.
Langenhoven se hele pleitstuk in hierdie saak getuig van 'n beredeneerdheid en 'n
welsprekendheid wat in enige hof indrukwekkend sou wees. Dit bevestig die indruk
van baie van sy tydgenote, naamlik dat hy sy betoog ongelooflik briljant, met 'n
presisie in die woordkeuse en met ingeboude gevathede as ruspunte, kon opbou,
dikwels deur sy illustrasiemateriaal uit die bekende boerewêreld van die Klein Karoo
te haal. As redenaar, so kon C.G.S. de. Villiers nog jare later onthou, het Lan-
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genhoven oor 'n volmaakte segging beskik, met 'n mimiek wat lewendig en net mooi
reg was. Alhoewel hy logies kon betoog en sy gehoor kon meevoer, was hy ook,
volgens De Villiers, 'n ‘meester-improviseerder’9 wat dikwels 'n sypad ingeslaan het.
Dat Langenhoven self van sy redenaarskuns bewus was en ook teoreties daaroor
nagedink het, blyk uit baie van sy bydraes aan koerante. In 'n stukkie in De Goede
Hoop van Mei 1914 skryf hy byvoorbeeld: ‘En eindelik, viral, als jy die begaafdheid
het dat jy 'n vloeiende, maklike spreker is, is daar een arglistige gevaar wat jou altyd
dreig waar jy geneigd is om in te val, sonder dat jy daarvan bewus is. Die gevaar is,
dat jy in plaas van 'n spreker 'n babbelaar word. Hakkel liewer, steek liewers vas,
maar om vredesnaam moenie babbel nie.’
Hoewel Langenhoven dus groot sukses met die ‘zaak over het klein slootje van
Hoeko’ en ander prosesse in die waterhof behaal het, was hy nie gelukkig in sy
vennootskap met J.A. Foster nie. Tydens die Hoeko-saak en sy langdurige verblyf
daarvoor op Ladismith het hy opnuut kontak met sy ou prokureursfirma gehad. Uit
'n brief van 27 Januarie 1907 blyk dit dat hy weer lank op die dorp vertoef, dit ernstig
oorweeg om by die firma van Johnson aan te sluit en Vroutjie pols of sy bereid sou
wees om na Ladismtih te verhuis. Die onsekerheid oor wat hy moet doen en sy
bekommernis daaroor is besig om hom waansinnig te maak. ‘I assure you’, skryf hy,
‘that in the last few weeks my hair has been coming out in handfuls; another month
would make me bald.’ Tog wil hy eerder hê dat Vroutjie vir hom moet besluit, selfs
al het hy haar vroeër probeer forseer om na Ladismith te kom. Hy praat van ‘the
racking mental torture to which I am now subjected’ en die verskillende opsies wat
vir hom oop is: ‘the ultimate result will be the adoption of neither of the two courses
but of a third one leading to the lunatic asylum’.
Die situasie waarin Langenhoven hom bevind, is veroorsaak deur sy vennoot. ‘My
partner’, gaan hy voort, ‘is hopelessly incompetent, foolish and devoid of fair dealing.’
Terwyl hy nog op Oudtshoorn was, het Foster hom met beuselagtighede lastig geval
en op Ladismith het hy die firma deur sy onnoselheid groot finansiële skade met 'n
kuratorskap laat ly. Soms het hy nie behoorlik aandag aan sy kliënte se belange gegee
nie. Later het hy dan 'n lang korrespondensie aan die gang gesit om sake reg te stel
en sy kliënt vir sy eie stompsinnigheid laat betaal. ‘He writes’, so skryf Langenhoven,
‘ten letters where one
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would be sufficient, yet leaves half his correspondence unanswered and unattended
to. He keeps about six sets of books and it takes three weeks and the whole office
staff (under favourable circumstances) when a man asks for his account to render it
to him, and then it does not agree with any of the books. I do not think he would
deliberately cheat anyone but he seems too stupid to discriminate between what is
fair charge for fair work, and what is a charge for unnecessary work done merely for
the purpose of making the charge.’
Dit is dus klein maar irriterende aspekte van Foster se hantering van sake wat vir
die skerp en ordelike Langenhoven teen die bors gestuit het. Uit Langenhoven se
brief blyk dit verder dat hy met Vroutjie se toestemming op Ladismith was, al moes
hy haar, so kan 'n mens tussen die reëls aflei, belowe dat so 'n besoek nie weer op 'n
drinksessie sou uitloop nie. Aan hierdie belofte het hy, so skryf hy, getrou gebly.
Selfs al sou hy in die toekoms, ‘by fits and starts’, sy belofte vergeet, sou hy nooit
vergeet sy eerste plig lê teenoor haar nie - ‘I am not one of those husbands to whom
it is immaterial whether they get smiles or sulks at home.’
Die aangebode vennootskap by Johnson op Ladismith sal meebring, so skryf
Langenhoven verder, dat hy drie jaar lank slegs 'n derde van die inkomste uit die
firma sal trek. Dit kan nie minder as £ 700 per jaar wees nie. Vir hom is dit genoeg,
maar 'n mens dink natuurlik aan siekte en ouderdom. As hy nie vroegtydig sterf nie,
behoort hy ‘in the ordinary course of things’ binne enkele jare eienaar van die hele
firma te wees. Hy is 'n lening van £ 1 000 deur 'n kliënt op Ladismith aangebied om
Johnson uit te koop, en hy wil nou graag van Vroutjie weet wat hom te doen staan.
Haar geluk is vir hom hoofsaak, want hy kan nie gelukkig wees as sy dit nie ook is
nie. Hy sal haar nie later verwyt indien sake anders verloop en so 'n verskuiwing nie
'n verandering ten goede was nie. Hy vra haar egter ‘that you must not make a choice
which you will regret yourself ... (and) that you must hold me strictly to my promise
which I gave you at the very outset’, laasgenoemde weer 'n duidelike toespeling op
sy drankgebruik van die verlede. Hy vra dat sy onmiddellik na Ladismtih moet kom
indien sy daartoe besluit: ‘Our lives are too short to live apart like this.’ Hy vra haar
ten slotte om haar besluit by ontvangs van sy brief telegrafies aan hom mee te deel.
Op Langenhoven se brief het geen telegrafiese of ander antwoord bewaar gebly
nie. Langenhoven het egter nie na Ladismith verhuis nie
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en die vennootskap op Oudtshoorn voortgesit, ten spyte van die feit dat hy geïrriteerd
was met die wyse waarop Foster sake afgehandel het. 'n Mens kan geredelik aanneem
dat Vroutjie dit in die beste belang van almal geag het om op Oudtshoorn te bly. In
1907 was Oudtshoorn midde-in die groot ekonomiese bloei wat die steeds stygende
pryse van die volstruisvere meegebring het en was die vooruitsig vir 'n prokureur
dáár dus veel beter as op Ladismith. Daarby was Oudtshoorn as onderwyssentrum
vir twee skoolgaande kinders en die groter wordende Engela 'n veel beter plek as die
kleiner Ladismith. Die twee belangrikste oorwegings, so kan 'n mens vandag met
betreklike sekerheid rekonstrueer, was dat Langenhoven nog by tye groot probleme
met sy drankmisbruik geskep het en dat die gesin intussen in 'n eie huis gevestig was,
'n huis wat in 1903 deur Vroutjie aangekoop is.
Hierdie huis sou vir die res van sy lewe Langenhoven se permanente woning bly.
Hy sou hier trouens nie alleen sy belangrikste skeppende werk lewer nie, maar ook
na sy vermoeiende politieke reise en die Kaapse Parlementsittings rus kon vind. Die
huis sou later ook 'n belangrike rol in Sarah Goldblatt se Langenhoven-industrie
speel.

II
Reeds in 'n brief van 4 Augustus 1902 het Vroutjie aan haar man in Kaapstad geskryf
dat sy bankrekening byna uitgeput is. Sy sal so spaarsaam moontlik leef, aangesien
hulle ernstig aan hul eie huis sal moet dink. Met hulle aankoms op Oudtshoorn in
Oktober 1899 het die gesin hulle in 'n huurhuis in Hoopstraat gevestig, die woning
waarin Langenhoven en Vroutjie se dogter Engela op 22 Desember 1901 gebore is.
As Langenhoven in November 1902 opnuut as prokureur op Oudtshoorn begin
praktiseer, woon die gesin nog steeds in Hoopstraat. Kort daarna moet Vroutjie egter
begin uitkyk het na 'n huis wat groot genoeg vir die hele gesin sou wees. Sowat sewe
maande na Langenhoven se terugkeer, op 13 Junie 1903, word 'n akte van transport
ten gunste van Magdalena Maria Langenhoven gemaak vir 'n woning met die naam
Woodbine, geleë in Western- of Westelike Weg, 'n straat wat in 1952 met die
Drie-Eeue-Fees tot Jan van Riebeeckweg herdoop is. In 'n later stadium, toe hy aktief
met die stryd vir Afrikaans besig was, het
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Langenhoven die huis herdoop tot Arbeidsgenot en self twee hekke gemaak, met die
woorddele ‘Arbeids-’ en ‘genot’ aan die straat se kant daarop uitgebeitel.10 Mev.
Langenhoven het veral die blomme en bome in die tuin behartig, terwyl Langenhoven
lief was daarvoor om water te lei. ‘Vroutjie doen die arbeid en ek het die genot’, het
hy by geleentheid gesê.
Die vraag is waar Vroutjie die geld vandaan gekry het om in 1903 hierdie huis
aan te koop. Toe haar eerste man in 1893 oorlede is, moes haar huishulp, Sarie
Karolus, veldplante tot 'n bredie verwerk om die karige vleis vir die kinders aan te
vul, 'n aanduiding dat haar ouers nie in staat was om finansiële bystand te bied nie.
Langenhoven se twee jaar in Kaapstad as advokaat het in 1902 op 'n ramp afgestuur
en alles dui daarop dat hy so ná aan bankrot was as wat 'n mens kan kom. Met die
moeilike oorlogsjare kon Vroutjie dus, ten spyte van haar spaarsaamheid, in dié
omstandighede kwalik genoeg weggesit het om sewe maande na haar man se terugkeer
'n eie huis te koop.
Alhoewel regstreekse dokumentasie hier ontbreek, wys alles daarop dat Piet
Langenhoven bereid was om sy pleegseun van ondergang te red en finansieel by te
staan. In briewe uit Kaapstad aan Vroutjie het Langenhoven reeds die moontlikheid
genoem om sy pleegouers oor sy drankprobleem en sy benarde finansiële toestand
in te lig. 'n Mens kan met redelike sekerheid aanvaar dat dit wel gebeur het, maar
dat Piet Langenhoven in sy wysheid twee voorwaardes sou stel: sy pleegseun moet
terugkeer na Oudtshoorn en sy vrou, waar daar beter ‘toesig’ oor sy probleem kon
wees; en hy sou help met die aankoop van 'n eie woning, mits so 'n huis op Vroutjie
se naam geregistreer sou word en die moontlikheid dus uitgeskakel word dat
Langenhoven tydens 'n moontlike toekomstige verwydering van sy vrou die huis sou
verkoop en die opbrengs daarvan sou uitdrink.
Indien hierdie konstruksie van die omstandighede korrek is, onderstreep dit nog
eens die ernstige graad van alkoholisme waaraan Langenhoven reeds in dié tyd gely
het. Piet Langenhoven was blykbaar bereid om sy pleegseun te help, maar alleen as
die huis op Vroutjie se naam geplaas en die voortbestaan van die huwelik op dié
wyse verseker kon word. Dat Woodbine - die latere Arbeidsgenot - baie gou vir
Vroutjie 'n vaste anker geword het, blyk uit die feit dat sy in 1907 namens haar man
besluit het om in almal se belang op Oudtshoorn te bly en nie na Ladismith te verhuis
nie.
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As die Langenhovens die latere Arbeidsgenot in 1903 betrek, is die huis nog betreklik
nuut. Die grond waarop Arbeidsgenot staan, was oorspronklik deel van erf 1, wat in
1875 verkoop is aan George Mason Edmeads. In 1886 speel Edmeads bankrot en
neem die Standard Bank die eiendom oor. In 1895 word die grond die besit van
Benjamin Wiggett en nog in dieselfde jaar van Hans Andrias Bernhardt en August
Hoesch.11 Omstreeks 1898 het hierdie eienaars die huis laat bou en in 1903 aan
Vroutjie verkoop. Met die jare het Langenhoven en veral Vroutjie dit tot 'n tuiste en
gesellige huis vir die gesin ontwikkel. In haar testament van 12 Julie 1944 bemaak
Vroutjie die huis aan ‘die Afrikaner Volk van die Unie van Suid-Afrika’. Na haar
dood op 23 Mei 1950 is die bemaking op die voorwaardes van die testament deur 'n
raad van trustees aanvaar en op 21 April 1955 is dit amptelik vir openbare besoek
oopgestel deur die goewerneur-generaal, dr. E.G. Jansen. Sarah Goldblatt het gesorg
dat die huis met sy meubels onveranderd gelaat word, soos die Langenhovens dit
tydens hul lewens bewoon het.
As 'n mens die erf van die straat se kant af inkom, is daar voor die huis nog die
oorspronklike tuin soos dit met bakstene deur Vroutjie uitgelê is. Links van die
voordeur is 'n katjiepieringboom. Wanneer Langenhoven in die oggende dorp toe is,
het hy altyd een van die blomme in sy lapel gedra; wanneer hy terugkom, was die
katjiepiering weg - ‘aan Gesie’, sy fiktiewe geliefde, ‘gegee’, soos hy altyd vir
Vroutjie sou sê. Regs in die tuin staan die bamboesbos waaronder Langenhoven in
later jare dikwels sou skryf en wat aangeplant is om 'n sens te sny vir die karakter
van Vader Tyd as verdere opvoerings sou plaasvind van Die Hoop van Suid-Afrika,
sy drama van 1913 waarin hy self die rol van Vader Tyd gespeel het.
Langenhoven se geliefde buiteskryfplek was onder die sipresboom, 'n Karoosipres
‘met wyd-spreidende takke (,nie) een van die vaal stywe kersregoppes...wat by
kerkhowe groei nie’12 - soos Langenhoven die boom later sou beskrywe. In 1927 was
Vroutjie verplig om die sipres na nog 'n langdurige droogte te laat afkap en is 'n paal
ingeplant waaraan die nuut aangenome landsvlag die jaar daarna die eerste keer en
telkens later by spesiale geleenthede gehys is. In die stuk ‘In memoriam’ wat hy op
11 Julie 1927 in Aan stille waters in Die Burger publiseer, sê Langenhoven dat sy
‘eintlike ambagswinkel’ buite onder die sipresboom was. ‘Hoeveel van die stukkies
wat hier Maandag vir
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Maandag tot vervelens toe verskyn, vir een leser om van te hou en tien om nie van
te hou nie, is nie onder die boom geskryf nie, in die heerlike koelte daar wanneer die
gruwelike Oudtshoornse somerson in die rondte bak. En hoeveel van my boekies is
nie daar geskryf nie, of hoofstukke en stukke hoofstukke daarvan - en ek kan vir jou
vandag een vir een merk en sê dis die sipresboom se stuk daardie. Die skaduwee van
die boom lê op elke gedrukte bladsy, stippels, stippels, soos op die grond. Maar dis
stippels lig, nie stippels skaduwee nie, want dis 'n lowerdigte soort boom.’13
Die sipres, so gaan Langenhoven voort in 'n gedeelte wat aan sy eie jeugjare by
sy pleegouers herinner, ‘is 'n aangenome kind. Toe ons hier kom woon het,
vyf-en-twintig jaar gelede, was hy 'n opgeskote seun, en daarvandaan het Vroutjie
hom verpleeg en grootgemaak en opgepas soos die appel van haar oog. Hy moet 'n
drie voet in die jaar gegroei het want hy was op die ou end 'n taggentig voet hoog.
Tot van oorkant uit die dorp uit was hy 'n baken - as ek iemand moes beduie om my
pondokkie te kry, had ek maar net nodig om te sê: “Loop by die stukkende hek in
tussen die drie klippilare by die groot sipresboom.”’14 Toe die ‘oneindige droogte’
kom en hulle ‘erfie vaal was soos 'n stoppelland’, het Vroutjie die ‘laaste watertjies’
alles na die sipresboom laat gaan. Nadat die slootbeurte en die pypwater afgesny is,
het Vroutjie met die skottelgoedwater en waswater die boom aan die lewe bly hou,
maar dit was nie genoeg nie. Later kon 'n mens 'n vuurhoutjie insteek om die boom
te laat ontvlam, maar die vaal, fyn blare het bly sit. Onder ‘die laaste skaduwee van
my dooi ou vriend het ek’, so skryf Langenhoven, ‘voor my vertrek Kaap toe,15 'n
helfte of wat van my jongste boekie “Die Wagtende Wêreld” geskryf. In die toekoms
hoe lank ek ook die lewe mag hou, sal ek nie daardie boekie kan lees sonder om oor
my hoof die vaal te sien waar daar altyd groen was nie. Nou sit ek op dieselfde óú
plekkie en skryf, maar dis nie dieselfde nie en dit sal nooit weer dieselfde wees nie,
want ek sit onder die blote hemel. Kort voor my terugkoms huis toe het Vroutjie ons
dooi boom laat afkap om liewer alleen die verdriet van sy uiteindelike vernietiging
te sien en te voel as dat ek dit ook moes sien en voel.’16
As 'n mens van die tuin af opstap na die huis, vind jy links en regs banke op die
stoep, met 'n wippelstoel in die hoek met 'n tafeltjie waarby Langenhoven ook soms
geskryf het. Op die verlenging van die stoep langs die huis se regterkant staan
potplante wat Vroutjie versorg
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het. Die stoep loop uit op 'n deur wat die ingang bied tot 'n pakkamer, vroeër gebruik
as ‘conservatory’ (soos dit deur die Van Velden-kinders genoem is) waar Vroutjie
aan privaat leerlinge musiek gegee het.
Met die voordeur in kom jy in die gang, waar aan die linkerkant in Langenhoven
se leeftyd reeds die horings gehang het van bokke wat sy pleegvader geskiet het. In
die gang is ook 'n kapstok en later is daar foto's gehang van Engela se huwelik en
van momente uit Langenhoven se politieke loopbaan. In die sitkamer regs is daar
olifantjies op die kaggelrak, geskenke wat Langenhoven na die verskyning van Sonde
met die bure en Herrie op die óú tremspóór van bewonderaars ontvang het. Verder
is daar 'n opgestopte likkewaan, die inspirasie vir die Bertiekarakter in sy
kinderverhaal Brolloks en Bittergal. Bo die kaggelrak hang 'n pragtige foto van
Engela as elfjarige meisie, terwyl op die klavier - waarop hy later sy eie toonsetting
van ‘Die Stem van Suid-Afrika’ gekomponeer het - nog 'n foto van Engela en twee
foto's van Vroutjie te sien is. Een hiervan het 'n Engelse inskripsie en is onderteken
as Vonkies, wat daarop dui dat dit uit die laat negentiende eeu of vroeë twintigste
eeu dateer. Spesiaal in kalfsleer ingebind, en in 'n houtkissie wat hy self gemaak het,
lê Langenhoven se vertaling van Omar Khayyám, oorgeskryf in 'n praguitgawe van
die Engelse weergawe as 'n geskenk vir Vroutjie. Die sitkamer was, volgens
Langenhoven se eie uitspraak, die mins gebruikte vertrek in die huis. ‘In die sitkamer
ontvang ek my vyande, in die eetkamer my vriende’, het hy by geleentheid gesê.
In Langenhoven se slaapkamer, regoor die sitkamer aan die linkerkant van die
huis, staan die bed waarop hy gesterf het, met 'n jakkalsvelkaros wat Vroutjie met
'n verjaardag vir hom present gegee het. Dikwels, soos uit sy briewe en geskrifte
blyk, het hy hier ook in die ‘kooi’ gesit en skryf. In die kamer is daar verder 'n swart
metaalkierie wat altyd in later jare aan Langenhoven se arm was as hy gaan stap het,
terwyl die boekrakkie teen die muur sy eie houtwerk is. Die gewere het aan sy
pleegvader behoort, want Langenhoven self het nooit gejag nie. Die was- en spieëltafel
het Langenhoven self nog gebruik, terwyl die naambordjie ‘C.J. Langenhoven
Prokureur’ die eerste Afrikaanse naambordjie van 'n prokureur op Oudtshoorn was.
Teen die muur hang Kipling se ‘If’ en Langenhoven se ‘Met die waters wat verby
is/Sal jou meule nooit weer maal’, sy vertaling van ‘The mill will never grind
again/With the water that is passed’.
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Terwyl die Van Velden-kinders in die huis was, is Langenhoven se slaapkamer na
alle waarskynlikheid nog deur twee van die meisies gebruik en het Engela die
hoofslaapkamer met hom en Vroutjie gedeel. Aangrensend aan Langenhoven se
latere slaapkamer is die vertrek wat later Engela se slaapkamer sou word. Naas die
bed en die hangkas met spieël is daar 'n laaikassie en kleiner kassie, terwyl teen die
muur die gerestoureerde landsvlag hang wat Langenhoven in 1928, soos al die ander
Parlementslede saam met hom, present gekry het en wat by geleenthede voor die
huis aan die vlagpaal gehang het.
Die tweede deur regs lei na Vroutjie se kamer, waar sy in 1950 oorlede is. Die
hemelbed met die kroon bo was bedoel vir 'n Indiese prinses, maar dit is per ongeluk
op Mosselbaai in plaas van Bombaai afgelaai. Langenhoven het dit op 'n veiling in
Mosselbaai gekoop, maar Vroutjie was verontwaardig daaroor en het gekla dat sy
nie die matras omgedraai kan kry nie. Die gevolg was dat Langenhoven die matras
vir haar in drie dele laat maak het. Verder is daar in die kamer 'n spieëltafel, 'n
spieëlkas met laaie, 'n jonkmanskas met spieël en teen die muur 'n medisynekassie
wat Langenhoven self gemaak het. Aan die regterkant van die bed hang die enigste
gesinsfoto met die vier Van Velden-kinders en Engela, waarskynlik in 1912 afgeneem.
Langenhoven sit met een van sy Flag-sigarette tussen die vingers.
Die eetkamer, wat 'n mens met die derde deur na regs bereik, is die vertrek waar
Langenhoven hoofsaaklik geskryf, waar hy op die sofa na etes gerus en waar sy hond
Jakhals ook sy lêplekkie op 'n kussing gehad het. Langs die ruim eettafel staan 'n
stoel met 'n ronde rugleuning waarop Langenhoven gesit het toe die eerste drie strofes
van ‘Die Stem van Suid-Afrika’ in Mei 1918 geskryf is.17 In die eetkamer is daar
verder 'n spieëltafel, 'n stel silwermessegoed, 'n foto van Langenhoven wat 11
Augustus 1931 - die jaar voor sy dood - gedateer is, 'n ouderwetse draadloos, 'n ou
soort platespeler en 'n stel van die Encyclopaedia Britannica (negende uitgawe,
1880). Op die glaskas met breekware staan 'n groot Herriebeeld wat Langenhoven
self in Kaapstad gekoop het en besonder swaar is. Vroutjie was weer verontwaardig
oor die ding wat Langenhoven 'n hele ent deur Adderleystraat tot by sy tuisplek moes
dra. ‘Jy kan nie die olifant saamneem Oudtshoorn toe nie’, was haar eerste reaksie.
‘Nou maar goed, Vroutjie, dan los ons hom hier’, was sy antwoord. ‘Nee’, het sy
gesê, ‘jy het die olifant gekoop, hy moet nou saam huis toe.’ Langenhoven se gelate
kommentaar was:
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‘Sien, gee 'n vrou haar sin, dan kry jy jou eie sin.’ Teen die rand van die plakpapier
het Langenhoven 'n uitbeelding van spelende kinders geplak, sy inspirasie vir Die
Krismiskinders, wat in 1927 gepubliseer is. Bo die Herriebeeld hang 'n skildery van
Meiringspoort wat Thinus de Jongh aan hom geskenk het. Die rakke onder die horlosie
en bo die kaggel is deur Langenhoven self gemaak, die beste voorbeelde in die huis
van sy houtwerkvermoë. Die foto van die Voortrekkervrou van Suid-Afrika is tydens
die vierings van 1938 na Langenhoven se dood deur Vroutjie opgehang, soos ook
Pierneef se voorstelling van Aan stille waters wat op 2 Desember 1932 op die omslag
van Die Huisgenoot verskyn het.
Die derde deur links uit die gang lei na die spens, waar ingemaakte vrugte in
outydse ‘Ball’-flesse staan, deur Vroutjie self ingelê. Onder die flesse is koerantpapier,
gepunt en in patroontjies gesny soos Vroutjie dit al die jare gedoen het. Verder is
daar die koffiemeul waar Langenhoven self elke oggend om vyfuur genoeg vir die
dag se gebruik gemaal en die koffie vir hom en Vroutjie gemaak het.
In die kombuis langsaan die spens staan 'n porseleinstel vir tee, koffie, suiker
e.d.m. waarop die bewoording - volgens Langenhoven se eie voorskrifte - in Afrikaans
verskyn. Dit is deur hom by Fletcher & Cartwright in Kaapstad bestel en saam met
vyf ander stelle uit Tsjeggo-Slowakye in gevoer. Op 'n rak teen die muur naaste aan
die badkamer, wat aan die ent van die gang is, staan 'n aantal Nectarblikke met die
inhoud in Langenhoven se handskrif in Engels opgeskryf, 'n aanduiding dat dit aan
die einde van die negentiende eeu of vroeg in die twintigste eeu gemaak is toe
Langenhoven nog voorkeur aan Engels gegee het. Die Bolinder is 'n houtstoof waarop
hy in die oggend koffie gemaak het. Die mure van die kombuis is van rooi klei, iets
wat destyds algemene gebruik was.
Buite die kombuis is daar vandag 'n kantoortjie, wat later aangebou is, vir die
kuratrise van Arbeidsgenot. Op die erf is vrugtebome en die waenhuis waar
Langenhoven houtwerk gedoen en boeke gebind het. In die vyftigerjare is op die
rand van die erf 'n huis vir die kuratrise gebou. Voor die huis aan die regterkant is
die ‘afdraandes’, soos die Langenhovens dit genoem het, 'n steil helling wat Sarah
Goldblatt tot 'n amfiteater wou omskep; maar die plan is nooit deurgevoer nie. Links
van die woning by die ingang aan die straat se kant was daar in Langenhoven se tyd
'n wingerd. Vandag is daar 'n voorbeeld van sy sonnewy-
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ser wat in 1952 opgerig is. Aan die voet van 'n borsbeeld van Langenhoven deur
Mitford-Barberton rus die as van Sarah Goldblatt, die ‘sub’ van C.J. Langenhoven,
wat haar drie en veertig jaar lank, van 1932 tot 1975, met groot oorgawe aan die
werk van haar ‘chief’ gewy het.18

III
As 'n mens Langenhoven se betreklik karige versameling boeke in Arbeidsgenot
deurkyk, moet jy tot die gevolgtrekking kom dat hy - soos uit sy latere
korrespondensie met Sarah Goldblatt blyk - veelvuldig gebruik gemaak het van die
Oudtshoornse Openbare Biblioteek en vanaf 1914 ook van die Kaapstadse biblioteke,
in die besonder die Suid-Afrikaanse Biblioteek en die Parlementsbiblioteek. Sy
belesenheid het veel verder gestrek as wat die paar boeke in sy persoonlike besit
reflekteer.
Tog gee die klein versameling 'n aanduiding van sy veelsydige belangstelling.
Naas talle Bybels - waarvan baie later in Sarah Goldblatt se besit gekom het - is daar
werke oor die agnostisisme van Herbert Spencer, die martelaarskap van Farrar, Mair
se Christian evidences, The religion van Lodge, Haeckel se Evolution, Barrett se On
the threshold of the unseen en Smuts se Holism. Wat veral opval, is die boeke oor
wiskunde, natuurwetenskap en sterrekunde: Whitehead se Mathematics, Berry se
The atmosphere, Proctor se Other worlds than ours, 'n aantal werke van Verne, Wells
en Huxley, Thomson se Introduction to science en Greene se Astronomy. 'n Werk
soos Barrett se On the threshold of the unseen is 'n belangrike sleutel vir die soort
spookverhaal wat Langenhoven later sou beoefen. Uit die Nederlandse letterkunde
is daar slegs Hildebrand se Camera obscura en 'n vyfdelige uitgawe van Multatuli
se Verzameld werk, terwyl die Encyclopaedia Britannica blykbaar vir Langenhoven
voldoende was as hy iets vinnig wou naslaan. Vir sy taak as joernalis het The
newspaper van Dibblee genoeg agtergrond verskaf.
In aansluiting by sy geskrifte voor sy vertrek as advokaat na Kaapstad het
Langenhoven ook sedert sy terugkeer na Oudtshoorn in November 1902 sowel op
die gebied van die skeppende werk as op dié van regskundige studies beweeg, al is
dit by gebrek aan die nodige inligting nie altyd moontlik om al die stukke definitief
te dateer nie. 'n Vroeë
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stuk wat nooit gepubliseer is nie en wat op sy ervarings in 'n prokureurskantoor
gebaseer is, is ‘The digest: A hitherto unpublished page from the history of a
well-known firm of solicitors’. Op Kersdag 1906 skryf hy in 'n vloeiende maar
enigsins hoogdrawende Engels ‘Thoughts on the New Year’, waarin sy versvorm
vaster is as in ander oorgelewerde verse uit hierdie tydperk. Opvallend is reeds die
betogend-didaktiese inslag van Langenhoven se gedig, iets wat ook sy latere poësie
sou kenmerk en sou skaad:
Each cradle is a grave, 'tis true,
But yet, with each succeeding death,
There wakes afresh a first-drawn breath:
Each grave contains a cradle new.
As we ephemeral mortals grow,
So with our growth grows our decay We linger briefly by the way,
Then off with other dust we blow.
On drooping wreaths a mourner's tear An epitaph on crumbling stone May bide a while when we are gone:
But those who tend them bide not here.

Die ‘gedagte’ in hierdie gedig sal later ook neerslag vind in ‘Ou jaars graf en nieuw
jaars wieg’ wat Langenhoven in Stukkies en brokkies (1911) en die eerste druk van
Ons weg deur die wêreld (1913) opneem.
Alhoewel Langenhoven in hierdie stadium nog geen toekoms vir Afrikaans kon
sien nie, het hy op Oudtshoorn aktief aan debatsaande deelgeneem. In 'n dagboek
wat sy gehou het terwyl sy op Oudtshoorn woonagtig was, teken die Engelstalige
Suid-Afrikaanse skryfster Pauline Smith op 2 Mei 1906 aan dat sy dié aand 'n
byeenkoms van die Literary and Debating Society bygewoon het. F. Muller Rex het
oor die Suid-Afrikaanse literatuur gepraat en onder meer oor Olive Schreiner se Story
of an African farm uitgewei. ‘Mr. Langenhoven’, skryf sy, ‘spoke too, & grinned &
chuckled hugely ... He ... “had lived on a farm” & found life quite different from
what it is depicted in the Story of a S.A. Farm & thought if Mr. Rex found it true to
life it must be
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from life in another country not this.’19 In 'n verslag in die Oudtshoorn Courant van
3 Mei 1906 oor dieselfde byeenkoms rapporteer die verslaggewer as volg oor
Langenhoven se deelname aan die bespreking: ‘Mr. Langenhoven said that he had
come there expecting to be bored, as the subject did not appear to him capable of
much interesting treatment, he had been agreeably surprised, and he proposed a
hearty vote of thanks to Mr. Rex for the evening's instructive and entertaining paper.’20
Maar blykbaar het Langenhoven hom ook organisatories met debatsverenigings
bemoei en reeds in hierdie tyd bydraes in Afrikaans gelewer. In Stukkies en brokkies
en die eerste uitgawe van Ons weg deur die wêreld sou hy samesprake opneem wat
later verval het, soos die dialoog tussen 'n boer, Engelsman en Duitser wat hy onder
die titel ‘'n Weergalmpie van Babel’ publiseer. In dié twee boeke neem hy ook 'n
‘Modelletjie vir 'n debat’, voorbeelde van toesprake, debatsonderwerpe en 'n
eenvoudige model van reëls vir 'n debatsvereniging op. Hierdie stukke het egter vir
Langenhoven 'n ‘nuts’-funksie ten opsigte van die gemeenskap gehad en was nog
geen daadwerklike poging om Afrikaans genuanseerd te gebruik nie, al het die een
nie die ander uitgesluit nie en is van die kenmerkendste eienskappe van die latere
Langenhoven - die aansluiting by die spreektaal en die vertroudheid met die wêreld
waaroor hy skryf - hier reeds ten volle aanwesig. Later sou hy die debats- en
jongeliedeverenigings in sy stryd vir Afrikaans inspan en nog meer eenvoudige stukke
vir opvoering by die byeenkomste van hierdie verenigings skryf.21
'n Werk van iets groter omvang vir die toneel lewer hy met Die trouwbelofte, wat
van 16 Januarie 1905 as vervolgstuk in Het Zuid-Westen en in 1910 in boekvorm
verskyn. Voor 1910 skryf hy ook ‘Ons almaal se erfenis’, wat in die manuskrip die
titel ‘Rein geluk’ dra, en ‘Die grijsaards jeugd’. Een van Langenhoven se vroegste
geskrifte in Afrikaans is ‘Die tweetalige vonnis’, wat sir Henry Juta - politikus,
skrywer en later regter-president en appèlregter - in sy Reminiscences (1912) opneem.
Hierdie samespraak - wat in verwerkte vorm in Ons weg deur die wêreld verskyn dateer uit 1906 en lewer op 'n geestige wyse kommentaar op die geregtelike dwaling
as 'n beskuldigde hom nie in die taal kan verdedig wat hy verstaan en praat nie. Sir
Henry Juta maak sy lesers op hierdie anomalie in die regstelsel van die Kaapkolonie
attent en wys daarop dat die grootste deel van sowel die blanke as die
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bruin bevolking van die land nie amptelik gebruik kon maak van die taal wat hulle
praat nie. Die ironie was dat blanke Afrikaanssprekendes in hierdie stadium self nie
die taal wou gebruik nie en - as dit dan nie Engels was nie - voorkeur gegee het aan
'n verdraaide soort kosterhollands vir hulle gebede en redevoeringe.
In 'n groot mate moes hierdie vroeë geskrifte in Afrikaans vir Langenhoven nog
verstrooiingsarbeid en stukkies geestige afleiding gewees het, want die taal self was
vir hom steeds uitsigloos. Daarom dat sy regskundige studies uit dié tyd in Nederlands
of Engels geskryf is. In 1906 publiseer hy by die Zuid-Westelijke Drukpers en
Uitgevers op Oudtshoorn Iets over arbiters en arbitraties, 'n kort pamflet wat hy op
versoek saamstel. Daarin gaan hy die tipe geskille na wat 'n arbiter kan besleg, wie
as arbiters aangestel kan word, wie hulle kan aanstel, watter mag hulle het en hoe 'n
arbiter sy plig moet doen. Reeds die stelwyse en pittige segswyse is al
Langenhoven-taal by uitstek. In 1958 neem Sarah Goldblatt dié stuk in deel XVI van
die Versamelde werke op.
Waarskynlik voordat hy sy werk oor arbiters aangepak het, het Langenhoven 'n
ander regsboek voltooi. Op 28 Augustus 1905 skryf hy 'n brief aan J. & H. Pocock
oor die publikasie van ‘my Book on the Cape Roman Dutch Law of Real Rights’. 'n
Gedeelte van die manuskrip hiervan onder die titel Elements of the theory of Real
Rights word tans bewaar in die C.P. Nel-museum in Oudtshoorn. Langenhoven het
hierdie manuskrip voorgelê aan W.P. Schreiner, broer van die skryfster Olive
Schreiner, voormalige premier van die Kaapkolonie en in daardie stadium advokaat
in Kaapstad. In 'n brief van 29 Januarie 190622 lewer Schreiner kommentaar op
Langenhoven se geskrif. Dié brief is 'n uiters belangrike dokument, want Schreiner
spreek sterk kritiek uit op Langenhoven se werkswyse en die hele manier waarop hy
sy onderwerp aanpak. Langenhoven het in hierdie jare gespeel met die gedagte om
met die LL.D. voort te gaan en 'n mens kan die vraag stel of dié vroeë negatiewe
uitspraak, veral in die lig van sy sensitiwiteit en sy latere reaksie op resensies, hom
nie finaal van verdere studie en selfs die moontlikheid van 'n akademiese loopbaan
laat afsien het nie.
Weens drukke werksaamheid, so begin Schreiner, kon hy slegs kursories na die
manuskrip kyk. Hy waardeer Langenhoven se strewe na presisie en akkuraatheid,
‘but I should not be doing what I can after even the imperfect study I have been able
to give to your very earnest work to tell you my thoughts if I did not very candidly
advise you to
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take much time to consider before you publish the work as it is’. Juis die
wetenskaplike presisie en akkuraatheid, so sal Langenhoven toegee, ontbreek in 'n
hele aantal passasies wat Schreiner noukeurig bekyk het. Die hele gebied wat
Langenhoven ondersoek, moet nie vanuit die standpunt van regte bekyk word nie,
maar van pligte wat nie altyd korrelerende regte het nie. Schreiner skryf: ‘Starting
with “rights” - “private law” - “things” - “persons” - as you do I am bound to admit
that the result of your preliminary parts do not impress me with accuracy. You find
no room (in the general analysis) for my right to walk on the beach, or pitch my tent
there: - it is not a right of ownership, - but it is decidedly a right against the whole
world, dependent on possession: you do not place copyright &c anywhere in the
system, - because you limit “things” to what may (apparently) be touched or handled.
To my mind the attempt to limit the term in that way will be bound to breed great
confusion: the fact being that one should, scientifically, avoid treating as
fundamentally different a man's right to his good name, his right to his own body,
or his right to his horse. These all are rights against the world - & so is copyright or
the like. Any new classification claiming scientific precision must not have exceptions,
or leave the field not fully divided. In what corner of your field do you place my duty
not to commit suicide: my duty not to drink to excess; or the like, - indeed where do
you place my duty not to cruelly maltreat my horse or dog?’ Schreiner sluit sy brief
af deur te sê dat baie van Langenhoven se uitsprake lang mondelinge diskussies tot
gevolg kan hê en dat baie detailkommentaar op stellinge is wat ‘too sweeping or
unlimited’ voorkom. In baie opsigte is Langenhoven se werk helder en oorspronklik;
omdat dit egter ongelyk is, sal die publikasie daarvan in sy huidige staat 'n
teleurstelling wees. Daarom beveel hy aan dat Langenhoven dit beter afwerk, groot
dele herskryf en die basis en indeling daarvan heroorweeg.
Dit is onbekend wat Langenhoven se reaksie op Schreiner se kommentaar was.
Die boek het egter nie by J. & H. Pocock verskyn nie en 'n mens neem aan dat
Langenhoven dit vir publikasie onttrek het. Dit sou trouens 'n kenmerk van hom as
skrywer wees dat hy nooit met 'n werk wou sukkel nie. Uiters selde in sy loopbaan
het hy 'n afgehandelde of verwerpte manuskrip weer opgeneem. Met sy blitsvinnige
werkmetode moet 'n mens ook verwag dat daar in Langenhoven se betogende geskrifte
dele mag wees waarvan hy, soos Schreiner in dié verband
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opmerk, die konsekwensies nie logies deurdink het nie. Veral as die besware die hele
grondslag van die werk aangetas het, was sy reaksie om dit opsy te skuif en met
ander werk voort te gaan. Daarom dat Iets over arbiters en arbitraties, wat hy kort
daarna aangepak het, nog in 1906 verskyn.
Miskien het Schreiner se negatiewe reaksie by Langenhoven aanleiding gegee tot
die besluit om definitief nie met doktorale studie in die regte voort te gaan nie en as
skrywer eerder op skeppende werk te konsentreer, al sou sy taak as joernalis en
politikus later telkens meebring dat hy betogende prosa beoefen. Die probleem was
dat hy in hierdie jare nog steeds geen moontlikheid vir Afrikaans kon sien nie en
reeds in 1893 Nederlands as toekomstige taal vir Suid-Afrika afgeskryf het. Sy beheer
oor Engels was uitstekend, maar hy het 'n konvensionele styl en idioom beoefen wat
dodelik vir die ontwikkeling van 'n skeppende genie was. Daarom dat sy geskrifte
in hierdie stadium nog van 'n duidelike koersloosheid getuig.

IV
Alhoewel Langenhoven se sporadiese drinksessies die goeie verhouding tussen hom
en Vroutjie van tyd tot tyd kon versteur, het die beminlike aspekte van sy karakter
ruimskoots daarvoor vergoed. Langenhoven kon uiters teer en met begrip teenoor
Vroutjie optree; met sy tenger gestalte, beskaafde spraak en sagte aanslag kon hy
telkens haar hart opnuut verower. Met sy ongelooflike verstand, sy groot eerbied vir
die waarheid, sy menslikheid en sy veelsydigheid was hy haar liefling, haar ‘boytie’,
soos sy hom in briewe uit hierdie jare noem. Daar was altyd iets kinderliks en
seunsagtigs in Langenhoven aanwesig en sy humorsin en gevatheid het Vroutjie
geprikkel. Op 'n keer het hulle deur die Seweweekspoort gery en op 'n trop bobbejane
afgekom. ‘Kyk, Kerneels, jou familie’, het sy opgemerk. ‘Ja, Vroutjie, aangetroude
familie’, was sy ratse antwoord. By geleentheid, toe hulle op pad was dorp toe, is
hulle deur 'n groep honde bestorm. Toe Vroutjie hulle met 'n klip wou verwilder, tref
die klip 'n ruit in plaas van 'n hond. Langenhoven moes vir die ruit betaal en sy droë
kommentaar was: ‘Vroutjie, hoekom het jy nie na die ruit gegooi nie? Dan het jy
sekerlik die hond geraak.’
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Hoewel hy in hierdie stadium nog nie as 'n skrywer bekend kon staan nie, het hy
reeds die temperament van een gehad. As hy jare later oor ‘Die vrou van die
kunstenaar’ in Aan stille waters I uitwei, is die beskrywing van die ‘ou groot klein
babetjie’ wat die man vir hierdie vrou is, in 'n groot mate met homself as model
geteken en gee die essay 'n beeld van hulle verhouding. ‘Laat hom maar sonderling
wees, snaaks, kranksinnig, hulpeloos, befoeterd’, lê Langenhoven woorde in die
mond van die vrou. ‘Ek weet waar sy hart en sy gevoel is: soveel dieper as ander
mense s'n as wat die see dieper is as die plas.’ En die essay gaan voort: ‘Van buite
mag hy ontmoediging kry; ander mense mag hulle skouers vir hom optrek; by my
sal hy altyd sy troos en sterkte vind. My lewe is syne; my offer kos my baie duur;
maar ek weet op watter altaar ek dit lê. Vrou van 'n kunstenaar, het ek gesê. Ek is
nie sy vrou nie; ek is sy moeder. Hy sê ek is sy engel.’23
Maar naas sy liefdevolheid en beminlikheid kon Langenhoven ook 'n vurige en
opvlieënde man met 'n skilderagtige temperament wees, veral as sake vir hom nie
reg verloop het nie. Soms kon hy dan sy taal besprinkel met sterk woorde soos bloody,
dammit, bliksem, donner, wat de joos en selfs waar de moerskont - uitdrukkings wat
hy dikwels gebruik het. Hy was darem versigtig met die gebruik van die Naam van
die Opperwese. Oor die algemeen was hy 'n plesierige persoon om mee saam te leef,
al het hy buie van depressies gehad en al was sy drankgebruik soms iets ontstellends
om te aanskou.
Van die begin af was daar 'n gevoel van animositeit van die Van Velden-kinders
se kant jeens Langenhoven. Hulle het hom beskou as 'n indringer wat die hart van
hulle moeder verower en hulle lewe met sy drinkery vergal het. Die dogters het in
die huis gebly tot hulle getroud is. Met Anna, die oudste, wat later getroud is met
John Allison, regsman in Pretoria, het Langenhoven die beste verhouding gehad. Hy
het haar nog op Ladismith met haar skoolwerk gehelp, en op Oudtshoorn was sy sy
assistent in die prokureurskantoor. Met Bessie, wat getroud is met die Oudtshoornse
prokureur Allan Pocock en in die huis Klapperbos langsaan Arbeidsgenot gewoon
het, was daar altyd 'n baie gestremde verhouding. Met verloop van jare het hierdie
verhouding nog verder versleg toe Langenhoven as taalstryder in belang van Afrikaans
opgetree en 'n ondersteuner van Hertzog en Malan geword het, terwyl die Pococks
- soos trouens ook die ander Van Velden-kinders - se huistaal Engels was en hulle
politieke simpatie by Smuts gelê het. In
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later jare is die nyd jeens Langenhoven veral verwoord deur Bessie se dogter Marjorie,
wat in 1988 hoogs bejaard en ongetroud op Oudtshoorn gesterf het. Na haar begrafnis
is daar by 'n soort familiebyeenkoms op haar uitdruklike wens 'n bandopname
afgespeel wat onder meer bestaan het uit vertellings oor Langenhoven en die
verbandhoudende Arbeidsgenot-Klapperbos-sages - louter gif, kwaadwilligheid en
onsmaaklikheid volgens mense wat dit moes aanhoor.24 Onder meer het Marjorie
Pocock gesê dat Langenhoven by tye, veral in die vroeë jare, onder die invloed van
drank soms die dogters in die huis agterna gesit en hulle probeer omhels het, in so
'n mate dat hulle die deure van hul kamers moes toesluit.
Alhoewel Marjorie waarskynlik vanuit Klapperbos - ‘die mense anderkant die
heining’, soos Sarah Goldblatt smalend na hulle verwys het - 'n vertekende beeld
van die situasie en van Langenhoven se intensies kon gegee het, is dit moeilik om
te aanvaar dat mense uit die Victoriaanse era oor sulke aangeleenthede blatant sou
lieg. By die geniale persoon is 'n sekere mate van afwykende gedrag trouens nie
ongewoon nie. Dit kan dus wees dat Langenhoven onder die invloed van drank soms
amoreuse flikkers vir die Van Velden-dogters gegooi het, al was daar van enigiets
verder geen getuienis nie. Alles het saamgehang met sy oormatige gebruik van
alkohol, wat sy etiese kodes verbreek en 'n broser maar ook boser mens te voorskyn
laat tree het. In later jare praat 'n goeie vriendin soos M.E.R. byvoorbeeld van
Langenhoven se geweldige vererende liefde vir Vroutjie,25 iets wat bevestig word
deur sy briewe. 'n Mens kan dus aanvaar dat sy liefde na haar uitgegaan het, al was
dit weens die leeftydsverskil 'n besonderse soort huwelik met 'n sterk
moeder-seun-verhouding daarby. Die ander dinge was glipsies wat deur die drank
veroorsaak is. 'n Mens moet ook onthou dat hy in sy vryersdae aanvanklik by Anna
- die oudste Van Veldendogter - gaan kuier het voordat hy deur Vroutjie
‘weggerokkel’ is. Daar kon dus meer as 'n vriendelike toegeneentheid jeens Anna
bly bestaan het, al beskik ons oor geen dokumentasie vir enige verdere afleidings
nie.
Dat Langenhoven terdeë bewus was van sy drankprobleem en sleg daaroor gevoel
het, blyk naas sy briewe aan Vroutjie ook uit sy latere gepubliseerde werk. In ‘Die
onredelikheid van ons onmatigheid’ in Ons weg deur die wêreld skryf hy oor die
man wie se wellus sy afgod is, in so 'n mate dat hy sy siel opoffer om sy liggaam te
bevredig en albei onder sy voete vertrap. Hy verbeur ‘sy wêreldsgoed, sy huislike
geluk,
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sy vriendskap, sy stand in die maatskappy, sy reputasie, sy eer en karakter, sy sede
en godsdiens, sy geluk, sy verstand en siel en liggaam.’26
Daarteenoor blyk uit Langenhoven se werk telkens sy hoë verering van die vrou,
onder meer in stukke soos ‘Die betoning van ons eerbied’ en ‘Die waardering van
ons eggenote’ in die tweede deel van Ons weg deur die wêreld. In laasgenoemde
essay praat Langenhoven oor die vrou se opoffering en die feit dat sy met ‘ál die
foutjies en houdinkies’ van haar man opgeskeep sit, maar hulle tog lief het ‘as
onafskeibare trekke wat help om die beminde geheel te vorm’.27 En, so sluit hy af,
‘om díe liefde, wat jou nie net kan verdra nie (al is daar soveel rede vir die
teenoorgestelde) maar jou op haar hart dra, en in haar hart, en in die binneste van
haar siel; om díe liefde, o man, wat jou uiterste verdienste oneindig oortref: om díe
liefde, waardeer jou vrou!’28 'n Mens kan geredelik aanneem dat hierdie woorde van
waardering in sy persoonlike lewe op Vroutjie van toepassing was.
Naas Vroutjie het Langenhoven se liefde uitgegaan na Engela, hul enigste kind
en die appel van sy oog. Sy het grootgeword in 'n huishouding met groot dogters by
wie sy nie altyd gelukkig was nie, al was daar 'n hegte band tussen haar en die veel
ouer Anna. In die rusies wat daar dikwels was, het haar vader altyd haar kant gekies.
Sy was baie geheg aan hom, het haar aan hom geknoop en het 'n verering vir hom
gehad wat aan die byna-tragiese gegrens het. Die Van Velden-kinders was van mening
dat Engela - vir wie hulle altyd Marguerite genoem het - tot in die afgrond toe bederf
word en, waarskynlik tereg, dat Langenhoven haar voortrek. Dikwels het Langenhoven
met haar oorgery na Ladismith om by haar grootouers oor te bly - besoeke wat sy
baie geniet het, omdat haar oupa en ouma liewe mense was en 'n groot ophef van
haar gemaak het. Dan het Langenhoven met die perdekar gery, op die Huisrivierpas
stilgehou en vir hulle koffie gemaak.
Tydens een van die besoeke het Engela 'n blindedermaanval gekry en ontsettende
pyn verduur. In aller haas is hulle per perdekar terug Oudtshoorn toe om Engela in
die hospitaal te sit, maar die blindederm het gebars. Sy het buikvliesontsteking en
toe harsingvliesontsteking ontwikkel en daar is vir haar lewe gevrees. Langenhoven
was radeloos. Wanneer hy in 1914 in sy beroemde rede ‘Afrikaans as voertaal’ die
verskil tussen die Engelse ‘child’, Latynse ‘liber’ en Afrikaanse ‘kind’ uiteensit,
steun sy formulering op sy eie ervaring: ‘Maar eers in my latere lewe, toe ek my eie
kind op my skouer gedra en in my arms op
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en neer gedans het - ja, en toe ek voor die sponde gestaan het en die dokter sy hoof
moes skud en vir my fluister: “Ek vrees daar is geen hoop nie” - toe eers het ek
werklik in my binneste siel gevoel wat ek tevore in my hoof reeds wis: die eintlike
betekenis, dieper as die logiese definisie, van die woord kind.’29 En wanneer hy in
Herrie op die óú tremspóór van 'n kind se doodstryd praat, kan dit die siekte van
Engela as naswewende beeld hê: ‘Daar was 'n tyd, vér agteruit, in die jare wat nou
verlore is, toe 'n agtjarige dogtertjie met die dood geworstel het. Saam het hulle toe
in die gebed geworstel dat die Here hulle enigste kleinood tog moes ontsien.’30
Engela het herstel, maar sy was in 'n verswakte toestand. Na so 'n ernstige siekte
is die pasiënt nie toegelaat om hard te werk nie en Engela het dan ook, ten spyte van
haar intelligensie, op skool nie goed gepresteer nie. Later is sy na Bloemhof op
Stellenbosch, waar van die onderwyseresse werklik 'n terreur gevoer het, in so 'n
mate dat daar later onmin tussen hulle en Langenhoven was. As gevolg hiervan het
sy nooit die matriekeksamen afgelê nie. Op alle maniere is sy gespaar en as enigste
kind geweldig verwen, sodat die Van Veldens smalend na haar as ‘delicate’, ‘spoiled’
en ‘childish in her attitude’ verwys het. Na skool het Langenhoven daarin geslaag
om haar by die Universiteit van Kaapstad te laat klasloop. Toe die professor in
Nederlands maande lank sy eerstejaarstudente met Vondel verveel het, was ook dít
verby. Onder haar vader se invloed was Engela nooit juis lief vir Nederlands nie en
die maande se ge-Vondel was die laaste nekslag.
Tog het sy, sonder om goed ingelig te wees, 'n wonderlik fyn aanvoeling vir die
literatuur gehad en kon sy baie goed oordeel. Sy het 'n lewendige belangstelling in
die drama gehad en Langenhoven het haar betrek by sy opvoerings en by die voordrag
van gedigte. Toe sy jonk was, wou sy bitter graag toneelspeelster word, maar
Langenhoven het opgesien teen die rondtrekkery, onbestendigheid en twyfelagtige
moraliteit wat daar met so 'n loopbaan op sy dogter sou wag en wou dit nie toelaat
nie. Van haar briewe getuig van 'n besonder fyn taalaanleg en is soms klein
juweeltjies. Later van jare het sy 'n boek vol geskriffies gehad: klein storietjies,
gediggies en die aanloop tot 'n drama.31 Sommige van dié dinge het 'n besondere
bekoring.32 Engela kon op die gebied van die voordrag en veral die kindervers wel
iets gelewer het, maar die geestelike energie en deurdrywing daarvoor het ontbreek.
In teenstelling tot haar vader se latere gedrewenheid was sy 'n vrou sonder
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'n missie in die wêreld. Waarskynlik is sy vroeg in haar lewe ernstig geknak deur
die siekte wat sy gehad het. Sonder daardie teenslag sou sy waarskynlik 'n heeltemal
ander tipe mens gewees het.
Die gevolg van Engela se siekte was dat Langenhoven nog meer beskermend as
vroeër teenoor haar opgetree het, tot ergernis van die Van Velden-kinders. Daarby
was die latere verloop van die twee jongste Van Velden-kinders se lewens vir Vroutjie
'n groot bron van kommer en verdriet.
Antoinette, Vroutjie se derde dogter, was besonder dramaties aangelê en 'n
skilderagtige persoonlikheid. Sy was getroud met Moritz Lilienfeld, 'n prokureur op
Oudtshoorn, maar in 'n stadium het sy as assistente gaan werk by Wilhelm Leuner,
'n tandarts op die dorp. Leuner en sy hulpdame moes heelwat vir werk in die distrik
rondgaan en 'n verhouding het tussen hulle ontwikkel. Leuner se vrou het kanker
gehad en na 'n borsoperasie was sy 'n invalide en heeltemal inmekaar getrek. Sy het
weggekwyn en ná haar dood is die storie versprei dat Leuner haar in die laaste weke
van haar siekte opsetlik verwaarloos het om haar dood te verhaas. Op 'n dag het hy
gaan perdry; toe hy terugkom, was sy reeds oorlede. Die verhouding tussen hom en
Antoinette het voortgegaan. Na 'n dramatiese konfrontasie is die Lilienfelds geskei
en het sy met Leuner getrou. Die hele geskiedenis en die geskinder wat daarmee
gepaard gegaan het, was vir Vroutjie 'n traumatiese belewenis.
'n Nog groter slag vir haar was die dood van haar seun Cornelis Johannes Hugo
van Velden, wat in 1892 gebore is. Na sy skoolopleiding was Hugo prokureursklerk
op Clanwilliam en het hy hom as prokureur gekwalifiseer. Op 28 Augustus 1918 is
hy op 'n skip saam met ‘Expeditionary Forces’ van Nieu-Seeland oorsee om as soldaat
in die Eerste Wêreldoorlog te dien. In 'n brief aan sy suster Anna wat hy op 6
September 1918 op die skip skryf, sê hy: ‘I am the only Dutchman on board although
a couple of the other South Africans can speak the Taal.’ Volgens wat Engela later
vertel het, was hy ongeneë om aan te sluit, maar hy is daartoe verplig deur sy
Engelsgesinde familie en druk uit die sosiale kringe waarin hy beweeg het.33 Dit is
onseker of hy lid van die Nieu-Seelandse mag, die Britse leër of die Suid-Afrikaanse
leër was, maar hy het aan gevegte in Frankryk deelgeneem. Ná die oorlog, wat in
elk geval teen die tyd van sy vertrek byna verby was, het hy in Brittanje gebly, waar
hy op 5 Februarie 1919 met Delia Rosamond Ford in die huwelik bevestig is. Vyf
en veertig dae later, op 22 Maart 1919,34
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sterf Hugo van Velden op die ouderdom van sewe en twintig jaar. Op die ‘entry of
death’ word aangedui dat hy dood is as gevolg van 'n ‘gunshot’ in die Regent Palace
Hotel, ‘self-inflicted, suicide, unsound mind’, laasgenoemde die gewone bevinding
na 'n selfmoord, wat destyds iets ergers as moord was.
Met die ontvangs van die nuus van Allan Pocock wou Langenhoven, in daardie
stadium saam met Vroutjie in Kaapstad vir die sitting van die Provinsiale Raad, die
mededeling van die selfmoord nie aanvaar nie. Hy het daarop aangedring dat hulle
die slotsom van die lykskouer moet betwis. ‘The more I think about the cable you
communicated to me’, skryf hy op 12 April 1919 aan Pocock in 'n brief wat met sy
veelwoordigheid 'n sekere opgejaagdheid openbaar, ‘the more utterly convinced I
am that the verdict of the coroner is wrong beyond all shadow of possibility. I might
as well never believe in anybody's honesty or cleanness in all my life again as to
believe Hugo capable of such an act....Nobody need even have known Hugo from
his childhood, as I knew him, to be certain beyond all shadow of doubt that he was
constitutionally and temperamentally as incapable of suicide as he was mentally too
sane and sound to become deranged unless he was dragged into insanity which may
or may not be equally unlikely. His whole character is a protest against the foul slur
that has been cast upon him; and if now that his lips are sealed in death and he cannot
speak for himself I were, on whatever circumstantial appearances or testimony of
strangers, to think him guilty of such a thing I should be doing as much violence to
my own self-respect as wrong to his memory. I leave out of reckoning even the
absence of what could have been an adequate motive to another of less stable
character. I know nothing about the true facts of course, but that is no reason for
accepting the one explanation which I know to be untrue. Even if, as the years pass,
the mystery is never cleared up to others - to me there will never be a mystery beyond
this that I do not know whether foul play or accident was the cause of his death. A
perusal of the inquest records may help me to decide between these two last
alternatives. I am at any rate certain as I am of my own existence, that the first must
be eliminated. It is simply grotesque.’35 Hy versoek Pocock ten slotte om 'n
Oudtshoornse prokureur opdrag te gee om die saak verder te ondersoek ten einde
vas te stel of Hugo se dood 'n ongeluk of 'n misdaad was.
Daar was egter geen twyfel dat die Britse lykskouer se bevinding
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korrek was nie. Verdere navraag het trouens die onaangename agtergrond vir die
selfmoord aan die lig gebring. Volgens sy weduwee, Delia Rosamond Ford, se
inligting aan die familie het die nadoodse ondersoek aangetoon dat Hugo aan 'n
geslagsiekte, vermoedelik sifilis, gely het. Klaarblyklik het hy hierdie siekte,
waarskynlik in 'n onbesonne oomblik van uitgelatenheid, aan die oorlogsfront
opgedoen en het die verskyning van die eerste eksterne simptome met sy huwelik
saamgeval. Dit het tot impotensie gelei en die seksdaad onmoontlik gemaak. Vir
iemand soos Hugo, volgens alle getuienis 'n ernstige jongman met 'n sterk
godsdienssin, was so 'n toestand ondraaglik. Dit het hom tot raserny gedryf en was
die regstreekse oorsaak van sy selfmoord. Vir sy familie was dit 'n ontsettende slag.
Dit het diep ingegryp in Vroutjie se lewe en Langenhoven heeltemal oorstuur, soos
'n mens kan aflei uit sy brief aan Pocock waarin hy, byna wanhopig, die logika van
die regsgeleerde aanwend in 'n poging om nie die verskriklike waarheid te aanvaar
nie.
Volgens oorlewering van die Van Veldens het Hugo se vrou na sy dood Suid-Afrika
toe gekom, sy boedel opgeëis en onmiddellik weer na Brittanje teruggekeer. Vir hulle
was Delia 'n uiters wêreldse vrou wat met haar swaar grimering en lang sigaret in 'n
koker die familie nie beïndruk het nie. Hulle het, sonder enige gronde hoegenaamd,
vermoed dat Hugo die geslagsiekte by haar opgedoen het. Om tot die ekstreme
simptome te ontwikkel wat Hugo gehad het, vereis egter 'n langer inkubasieperiode
as wat hulle mekaar kon geken het. Daarby was sy met 'n prokureur as vader uit 'n
goeie familie en beslis nie 'n goedkoop vrou nie. Buitendien getuig 'n brief van 4
Junie 1919, waarvan die egtheid nie betwyfel kan word nie, van 'n vrou wat haar
man intens liefgehad het en wat absoluut gebroke was na sy skokkende dood. ‘If
only my darling could have realised’, skryf sy aan Anna van Velden, in daardie
stadium in Skotland op besoek, ‘that together with the help of our love, we could
have faced the consequences of his weakness and no one but ourselves have even
known the truth, tho' God knows, it would have been a ghastly ordeal for us both, to
be husband and wife yet as friends only for 3 long years,36 but that would have been
as nothing compared to the present horror. Wasn't he able to realise that if he had
infected me with this most awful thing, (The doctors are practically satisfied that I
have escaped) that I needed his tenderness and protection more than ever to help me
through.’
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Op die steen wat Delia in die Kendall Green Cemetery op Hugo se graf laat oprig
het, staan die volgende woorde: ‘In tender memory of my darling husband flight
cadet Hugo van Velden who died March 22nd 1919 aged 27 years. R.I.P.’ Dit word
gevolg deur 'n kwatryn uit FitzGerald se vertaling van die Rubáiyát van Omar
Khayyám - skrynend-ironies, omdat Hugo se stiefvader dit enkele jare later in
Afrikaans sou vertaal:
There was a door to which I found no key
There was a veil past which I could not see
Some little talk awhile of me and thee
There seem'd - and then no more of thee and me.37
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C.J. Langenhoven skets Jan Scannell die historiese agtergrond van die huis en die latere
oopstelling daarvan vir die publiek.
19 Ernest Pereira, red., The unknown Pauline Smith, Pietermaritzburg, 1993, 106-107.
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Ibid., 119.
Kyk hieroor Bun Booyens, ‘Ek heb geseg!’, Kaapstad, 1983, 80-85.
In private besit van G.C.L. Brümmer.
VW, XI: 189-190.
Mededeling deur G.C.L. Brümmer op 17.11.1990. Ondanks pogings by die Pocock-familie was
dit nie moontlik om hierdie bandopname in die hande te kry nie. Sommige familielede het die
bestaan van die band en die familiebyeenkoms na Marjorie se dood summier ontken, terwyl
ander vaag en ontwykend daaroor was. Die stukke band waarvan 'n heropname wel verkry is,
bevat geen onaangename inligting nie en was duidelik bedoel as 'n bliksemafleier vir iemand
wat verder in dié rigting wou speur.
M.E.R., My beskeie deel, Kaapstad, 1972, 276.
VW, X: 101.
Ibid., 152.
Ibid.
Ibid., 21.
VW, II: 159. Guillaume Brümmer het egter die indruk gehad dat sy moeder ouer as agt was toe
sy die siekte gehad het.
Die aantekeningboek met Engela se geskrifte is in besit van G.C.L. Brümmer. In 1946 verskyn
die roman Doodgebore liefdesblomme van Engela Catherina Langenhoven onder die
pseudoniem C. de Bruyn. Hierdie Engela is egter gebore op 14 Maart 1913 en dus nie
Langenhoven se Engela nie.
'n Voorbeeld van Engela se geskrifte is die gediggie oor ‘Die Stokou Fink en die Jong Tinktink’:
Die Stokou Fink en die Jong Tinktink
Wat albei maar voëltjies was,
Het eenkeer 'n groot avontuur gehad
Deur verkeerde goed te gaan drink.
Uit in die veld was hulle twee toe.
Maters van lank gelee,
Voëltjies wat nergens water kon kry,
Twee voëltjies, dorstig, gedwee.
Toe sê die ou Fink aan die Jong Tinktink:
‘Hier is waarlikwaar niks om te drink.
Jy is so dors, en ék is so dors,
Aan 'n plan sal ons nou moet dink.’
‘Kom ons vlieg nou maar na die naaste dorp,
Die wêreld kan ons ook bekyk.’
Toe roer hul hul vlerkies en vlieg maar voort
Van dors albei amper beswyk.
‘Ek sien 'n dorp!’ sê die Stokou Fink,
En hy knip met sy oog na sy maat.
‘Die mense sê daar is baie te drink,
Meer as jou magie kan hou.’
‘Hieronder sien ek 'n groot gebou
Met mense wat kom en gaan.
Kom ons stryk maar neer en gaan daar soek,
Ons kan tog nie verder vlieg nou.’
Op 'n vensterbank het hulle gaan sit,
Moeg van die dors en die vlieg.
Voëltjies uitgeput van die reis,
Longetjies haag en hieg.
Sê die Stokou Fink aan die Jong Tinktink
‘Hier moet daar darem iets wees.
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Waarom het ons dan so vreeslik ver
Gevlieg om hier niks te kom drink?’
In by 'n venstertjie stap hulle toe
Daar is vogtigheid waar hulle kyk.
Hier is 'n reuse glas bier wat staan,
En vir hulle die regte ding lyk.
Bekkies gesteek in die lang groot glas,
Bekkies so droog en so dors.
Bekkies wat net maar wou vogtigheid hê
Voëltjies wat niksnie wou mors.
Die Ou Fink sê aan die Jong Tinktink:
‘Dit is nie ons gewone drank,
Maar jy was so dors en ék was so dors
Laat ons maar 'n bietjie rinkink.’
Toe alles dan op was en niks nie meer oor
En die voëltjies deeglik vol
Daar sê die Tinktink aan die Stokou Fink,
‘Ek wou jou al lankal vermoor!’
‘Jy bly maar 'n onderdrukker altyd
'n Voël wat my lankal versmoor;
'n Voël wat vol van prekies is,
'n Voël wat my baie verstoor.’
Sê die Stokou Fink aan die Jong Tinktink:
‘My asem slaan heeltemal weg.
Ek het ál die tyd aan jou beswil gedink:
Jou meer vertroetel as my eie kind.
En nou draai jy om en jy skel op my
Deur verkeerde goed te gaan drink.’
Die voëltjies was nou behoorlik kwaad Die vriendskap van jare vergeet,
Die bier regstreeks in hul koppies in
Om woorde met dade te meet.
Die twee gryp mekaar aan die keeltjies beet
Hul skop en hul raas en hul skeur;
Maar toe kom 'n nuwe wending daaraan,
'n Knop draai, en oop gaan 'n deur!
Daar kom 'n vroumens en staan en staar
Na 'n heeltemal vreemde ding
Twee voëls wat vreeslik aan rusie maak was
Waar die één die ander verdring.
‘Ag my arme ou voëltjie,’ sê sy teer
En sy gryp na die Jong Tinktink.
‘'n Plan sal ek nou sekerlik maak,
Jou beskerm teen die lelike Fink.’
Mooi in haar handjies dra sy die Tink
Wat nog uitgeput was van vlieg,
Maar minder daarvan nog uitgeput was
As deur slegte goed te gaan drink.
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In 'n pragtige koutjie plaas sy hom toe,
En ‘Slaap lekker, Tinktinkie!’ sê sy.
‘Wat, ek moet nou in 'n koutjie slaap?
Ek sal nimmer as nooit nie hier bly!’
In die tussentyd was die Stokou Fink
Van die hele affêre bewus.
‘Ag, die stoute ou Tinkie’, fluister hy sag:
‘In 'n koutjie sal hy mos nooit rus!’
‘Die Tinkie sal ek maar moet red uit sy nood
Al was hy so vreeslik stout;
As ek hom hier in die koutjie laat bly
Dan steek hy eenvoudig die moord.’
Vir ure lank het die Stokou Fink
Aan die koutjie se deurtjie geruk.
Die Fink was toe ook al uitgeput
Maar hy wêrskaf en ruk en pluk.
Eindelik kry hy die deurtjie oop
En hy praat met die Jong Tinktink.
‘Ons moet hier wegkom, dadelik nou
Sommer dadelik, vinnig en flink.’
Die Stokou Fink en die Jong Tinktink
Met koppies so suf en so seer
Neem elkeen daar 'n vaste besluit
Om nooit slegte goed weer te gaan drink.
Uit in die veld is hulle twee weer
Maters van lank geleë
Voëltjies baie lief vir mekaar,
Matertjies, rustig, tevreë.
33 Mededeling van G.C.L. Brümmer, 22.1.1994.
34 Die grafsteen vermeld die sterfdatum as 22 Maart 1919, maar die doodsertifikaat sê 24 Maart.
In 'n brief van 12 Julie 1991 aan Madeleine Gilfillan sê Dirk Lilienfeld dat hy geneig is om die
datum op die grafsteen as die korrekte te aanvaar.
35 Hierdie brief was in besit van Dirk en Marie Lilienfeld. Tans word dit bewaar by die
Lilienfeld-byvoeging tot die Langenhoven-versameling, Dokumentesentrum, Universiteit van
Stellenbosch.
36 Klaarblyklik die voorgeskrewe selibate periode om volkome van die siekte te genees.
37 VW, VII: 286. In 'n persoonlike brief van 24.5.1992 verstrek Dirk Lilienfeld inligting oor Hugo
van Velden. Tydens 'n reis in Brittanje in Junie 1991 het hy die graf van sy oom opgespoor en
die bewoording op die grafsteen neergeskryf.
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Hoofstuk XI
Die kentering
I
DIE VOOR WAARDES WAARBY DIE ONDERTEKENAARS VAN DIE Vrede van Vereeniging

hulle in 1902 moes neerlê, het onder meer bepaal dat Engels die enigste voertaal in
die administrasie en gereg in die verowerde Transvaal en Vrystaat sou wees, hoewel
daar voorsiening gemaak is vir die gebruik van Nederlands. Tog het Engels al hoe
meer veld op staatkundige, kerklike en onderwysgebied gewen en is Nederlands in
die praktyk verdring. In Junie 1901 skryf E.B. Sargant, die Transvaalse direkteur
van onderwys, as volg aan lord Alfred Milner, Britse hoë kommissaris in Suid-Afrika:
‘We must appeal to England, and ask the sisters and daughters of those who have
been fighting for the Empire to come out and complete that part of the work which
their male relatives are unable to accomplish. Our military policy has gathered the
greatest part of the child population into these camps and ...I feel that the opportunity
during the next year of getting them all to speak English is golden.’1
Teen hierdie stelsel van geleidelike verengelsing kom daar reaksie van Hollandse
kant. In die Christelik-nasionale-onderwysskole is Hollands steeds as 'n voertaal naas
Engels gehandhaaf, terwyl die Taalbond onder leiding van Jan Hendrik Hofmeyr vir
die behoud van Nederlands geveg het. W.J. Viljoen, A. Moorrees en 'n paar ander
Stellenbosse professore soek die oplossing in 'n Vereenvoudigde Nederlandse Spelling
wat Hollands makliker vir die Afrikaners sou maak en die Zuid-Afrikaansche
Taalbond word opnuut geaktiveer om in die stryd vir Nederlands te help. Op 6 Maart
1905 hou J.H. Hofmeyr op Stellenbosch sy beroemde toespraak ‘Is 't ons ernst?’2
waarin hy die volk probeer oproep om die Hollandse taal te handhaaf.
Teen hierdie tyd was daar reeds mense in die veld om - ná die teenkanting wat
daar teen ‘Patterjots’ en S.J. du Toit se politieke rigting en ultrafonetiese spelling
gekom het - die saak vir Afrikaans opnuut op te neem. In Julie 1903 verskyn De
Goede Hoop met J.H.H. de Waal as redakteur. Ten spyte van die teenkanting van
die stigters, onder wie J.H. Hofmeyr, doen De Waal waardevolle werk om Afrikaans
weer
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gewild te maak, onder meer deur die publikasie van die historiese roman Johannes
van Wyk, wat vanaf Januarie 1904 as vervolgverhaal in De Goede Hoop en in 1906
in boekvorm verskyn. Op Hofmeyr se lesing antwoord G.S. Preller in 1905 in De
Volkstem met 'n lang reeks artikels Laat 't ons toch ernst wezen!3 Daarin sê hy dit
ontbreek Afrikaners inderdaad aan erns in verband met Hollands, maar hy vra of die
erns vir Afrikaans, wat as moedertaal diep wortel, gesond leef en daarom die beste
kans op voortbestaan het, dan afwesig is.
In 'n naskrif tot sy reeks artikels nooi Preller alle belangstellendes om 'n beweging
vir die bevordering van Afrikaans te begin. Op sy inisiatief word op 13 Desember
1905 tydens 'n byeenkoms in Pretoria die Afrikaanse Taalgenootskap gestig met die
doel om Afrikaners te oortuig van hulle taal, om Afrikaans in 'n suiwer vorm te
ontwikkel en om 'n Afrikaanse nasionaliteitsgevoel aan te kweek. Byna 'n jaar later,
op 3 November 1906, stig De Waal in Kaapstad met die samewerking van D.F.
Malan, D.F. Malherbe, D.F. du Toit Malherbe en A.I. Perold die Afrikaanse
Taalvereniging met wesentlik dieselfde doelstellinge. In Augustus 1908 lewer D.F.
Malan op Stellenbosch die rede ‘Het is ons ernst’.4 Die taal, sê hy, word gebore op
die bodem van die volkshart en volksgeskiedenis en leef alleen in die volksmond.
Daarom moet die vraag in Suid-Afrika nie wees watter taal die beste is nie, omdat
die keuse van 'n taal in die eerste plek 'n volksaak is. Hy wys daarop dat Nederlands
of Vereenvoudigde Nederlands nooit die volkstaal van Suid-Afrika sal kan word nie,
omdat dit kunsmatigheid sal meebring. Afrikaans is die natuurlike medium, en dit
moet ook as skryftaal aangewend word, anders sal dit die gebruik van Engels bevorder.
En dit is nodig om dit nóú te doen, omdat die Afrikanervolk aan nasionale armoede
ly. Die erkenning van Afrikaans sal hierdie probleme oplos en die totstandkoming
van 'n volksliteratuur verhaas.
Terwyl hierdie onderskeie bewegings in belang van Hollands en Afrikaans aan
die gang was en mense hulle daadwerklik in die taalstryd gewerp het, was
Langenhoven afsydig en was dit sy oortuiging dat Engels die toekomstige taal van
Suid-Afrika sou word. Alhoewel De Waal in 1932 nie meer die presiese datum kon
onthou nie, was dit waarskynlik in 1907 toe hy Langenhoven die eerste keer persoonlik
ontmoet het. Hierdie kennismaking was in Bawden se hotel op Oudtshoorn.
Langenhoven, so vertel De Waal in My herinnerings van ons taalstryd, het
‘my...aangepak...oor my malle ywer vir die armsalige
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Kaapse Hollands’.5 Langenhoven se toon was, volgens 'n artikel van De Waal in Die
Huisgenoot van 2 Desember 1932, ‘minagtend en beledigend’6 en hy het snedig
verwys na Afrikaans as ‘daardie armsalige voertuig wat ek op gelyke voet met die
wêreldtaal Engels wou stel’.7 Al het hy in hierdie stadium reeds sekere dinge in
Afrikaans geskryf, wou hy niks te doen hê met die Afrikaanse Taalvereniging nie
en het hy en De Waal op politieke gebied ook van mekaar verskil. Alhoewel De Waal
hom tydens die ontmoeting met ‘onweerlegbare feite’8 gekonfronteer het, kon hy
Langenhoven nie oortuig nie. Tot enige mate van vriendskap kon hierdie eerste
ontmoeting dus nie lei nie, al het De Waal onder die indruk gekom van die verbasend
vinnige wyse waarop Langenhoven se brein werk, sy oorspronklike denkwyse, sy
onbesproke woordrykheid en sy kernagtige uitdrukkingsvermoë.9
Dat Langenhoven en De Waal in hierdie jare op sowel politieke as taalvlak van
mekaar verskil het, word bevestig deur ander getuienis oor Langenhoven se
gesindhede aan die begin van die twintigste eeu. Alhoewel hy in briewe nie so
uitgesproke was as Vroutjie nie, blyk dit tog dat hy nie veel erg gehad het aan die
saak van Transvaal en die Oranje-Vrystaat tydens die Anglo-Boereoorlog nie en dat
hy in hierdie stadium 'n bewonderaar was van die Britse Ryk. Van die begin af was
Langenhoven se afkeer op taalgebied gerig teen Nederlands, nie Afrikaans nie. 'n
Mens wonder dus of De Waal se herinnering aan Langenhoven se uitsprake, selfs al
meen hy dat hy hul eerste persoonlike kennismaking goed onthou,10 heeltemal juis
is, veral omdat sy herinneringe eers ongeveer dertig jaar na hul eerste ontmoeting
opgeteken is. Was dit nie eerder 'n geval dat Langenhoven - soos in sy rede van 1893
- by gebrek aan 'n volwaardige woordeskat en aan 'n literatuur in Afrikaans geen lig
vorentoe gesien het nie? In elk geval was daar in hierdie stadium van enige vorm
van Afrikanernasionalisme by hom geen sprake nie, soos 'n mens ook kan aflei uit
sy opdrag aan Vroutjie se Van Velden-kinders om aan die etenstafel Engels te praat
sodat hulle 'n beter opvoeding kon kry.
Tog was daar in hierdie jare reeds kiemselle in Langenhoven aanwesig wat later
sou ontwikkel. 'n Belangrike saak wat hy in U dienswillige dienaar nie noem nie
maar waarop Sarah Goldblatt by meer as een geleentheid in radiopraatjies en
onderhoude die aandag gevestig het,11 was Langenhoven se ervaring met
krygsgevangenes, in die besonder Kaapse rebelle, tydens die Anglo-Boereoorlog. In
een van die onder-
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houde wys Sarah Goldblatt daarop dat Langenhoven dikwels sake moes behartig van
Kaapse rebelle wat hulle aan die kant van die twee republieke geskaar het en by
skuldigbevinding die doodstraf opgelê kon word. Hierdie mense moes in 'n uitsluitlik
Engelstalige hof verhoor word en hulle getuienis aflê met behulp van 'n tolk wat die
oorspronklike Afrikaans dikwels erg verdraaid in Engels oorgedra het. In sy
Reminiscences wys sir Henry Juta ook op die gruwel van hierdie toestand met
treffende voorbeelde uit sy eie ervaring met die rondgaande hof. As voorbeeld haal
hy Langenhoven se samespraak ‘Die tweetalige vonnis’ aan.
Dat Sarah Goldblatt meer as een keer na hierdie onreg verwys, is 'n aanduiding
dat Langenhoven dit by herhaling met haar bespreek het. Hy het sy lewe lank 'n sterk
gevoel vir reg en geregtigheid gehad en was dus reeds vroeg bewus van die diepgaande
onreg wat sy mense as gevolg van die taalsituasie moes ly. In hierdie stadium kon
hy egter nog nie insien dat Afrikaans tot 'n volwaardige taal ontwikkel kon word nie.
Hoe sterk Langenhoven se gevoelens oor hierdie aangeleentheid was, blyk uit 'n
brief wat hy op 27 Augustus 1902 aan J.H. Schoeman, Oudtshoornse lid van die
Wetgewende Vergadering, skryf en waarin hy inligting verskaf oor die verhore in
die militêre howe. Die brief is 'n uiters belangrike dokument in verband met
Langenhoven se sterk emosies oor dié hele toedrag van sake. Aan die begin van die
brief sê hy dat hy ongeveer veertig mense voor militêre howe op verskillende plekke
verdedig het en dat slegs een van hulle - 'n vrou - onskuldig bevind is. Indien hierdie
sake voor 'n jurie sou gedien het, is hy oortuig dat daar nie meer as vyf veroordelings,
indien so baie, sou gewees het nie. Die howe het van die veronderstelling uitgegaan
dat alle Hollandssprekende mense leuenaars is. ‘The most elementary principles of
the law of evidence’, sê hy, ‘were disregarded. Affidavits from persons not called
as witnesses and whom the prisoners had never had any means of cross-examining
were admitted as evidence. In one case a man was called to depose to what the enemy
had told him about the prisoner, and this evidence was admitted. Objections to the
admission of such evidence were taken no notice of....At one place the interpreter
was not only incapable but a furious political partisan and press censor. As I knew
Dutch better than he did, I wanted to correct him where he translated incorrectly.
The President of the Court stopped and insult-
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ingly warned me against referring to inaccuracies in the translation again, as the
interpreter was a sworn translator and what he said was final.’
As gevolg van hierdie metodes en gesindhede het Langenhoven hom aan die
verrigtinge van die militêre howe onttrek. Dit is 'n besluit wat boekdele spreek vir
sy sin vir regverdigheid, juis omdat hy in hierdie tyd min werk gehad het, in finansiële
moeilikhede was en hofopdragte 'n inkomste vir hom kon beteken. Hy skryf aan
Schoeman: ‘I am of the opinion that summary punishment without trial would have
been far better than to have the mock trials that were held. Let injustice not be
ashamed of itself. The moral effect of committing it under the pretence of legal
procedure must have been to undermine the very foundations of justice, and to destroy
confidence in the impartiality of civil tribunals also, and it will take a long time to
remove the impression.’
In Langenhoven se brief aan Schoeman val die aksent op die juridiese wantoestand
in die militêre howe, nie op die taal as medium nie. Tog kom die kwessie van 'n
Hollandstalige beskuldigde en 'n swak tolk wel deeglik ter sprake as deel van die
onregverdigheid, al het Langenhoven in hierdie stadium nog nie die stryd in belang
van Afrikaans begin ten einde hierdie onregverdigheid uit die weg te ruim nie. Dit
sou trouens 'n omvattender en intenser bewuswording van sy verdrukte volk kos om
hom te laat insien dat taalregte 'n essensiële voorwaarde vir die volwaardige bestaan
van sy mense in hierdie land is.

II
As 'n mens die ontwikkeling van Langenhoven se denke oor Afrikaans wil nagaan,
is dit nodig om daarop te wys dat hy reeds in sy Stellenbosse rede van 1893 as
eerstejaarstudent 'n sekere gevoeligheid vir die taal geopenbaar het en toe reeds geen
toekoms vir Nederlands in Suid-Afrika kon sien nie. Alhoewel hy neerhalend oor
die ‘very poor vocabulary’ en die afwesigheid van literatuur in Afrikaans was, gee
hy voorkeur aan dié taal bo Nederlands. Dit het 'n eenvoudiger grammatika as
Nederlands en kom in dié opsig nader aan Engels, 'n standpunt wat Langenhoven
ook in sy latere pleidooie in belang van Afrikaans sou herhaal. Daarby is die vraag
of ‘Africander Dutch’ 'n onafhankli-
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ke taal of 'n dialek is, irrelevant vir sy toekomstige status in die land. 'n Goeie dialek,
so sê hy reeds in 1893, is beter as 'n taal wat geen lewensvatbaarheid vir die betrokke
omstandighede het nie. Weens die afwesigheid van die nodige woordeskat, literatuur
en intellektuele krag by Afrikaans meen hy egter dat Engels die aangewese taal vir
Suid-Afrika is, al is die doel van sy rede slegs om gedagtes oor die onderwerp te
stimuleer, nie om 'n finale uitspraak te lewer nie.
Tot ten minste 1907 was Langenhoven nie in die Afrikaanse taalstryd geïnteresseerd
nie. Volgens J.H.H. de Waal het hy eers ná die stigting van die Afrikaanse
Taalvereniging tot Afrikaans bekeer geraak. In sy outobiografiese U dienswillige
dienaar herhaal Langenhoven in hoofstuk 2 van die afdeling ‘My aandeel aan die
taalstryd’ 'n uitspraak wat hy al eerder gemaak het, naamlik dat die afwesigheid van
'n ‘dryfveer’, 'n ‘godsdiensideaal’ en ‘vaderlandsliefde’12 by hom tot 'n ‘vertraagde
ontwaking’ gelei het, in so 'n mate dat die eerste agt en dertig jaar van sy lewe vir
hom in 'n groot mate verspeel is. Toe die beweging aan die gang was om die Unie
van Suid-Afrika tot stand te bring, het Langenhoven omstreeks 1908 'n landskongres
in Johannesburg bygewoon en daar in Engels 'n toespraak gehou. Hierdie toespraak,13
so sê Langenhoven, het aandag getrek, ‘komende van 'n onbekende niksbeduidende’.14
Daarna het hy hom met die vraagstuk van unifikasie besig gehou en onder meer aan
die taalvraagstuk aandag gegee.
Hierdie belangstelling lei in Maart 1910 tot die publikasie van sy artikel ‘The
problem of the dual language in South Africa’15 in The State, 'n ‘tydelike tydskrif’,
soos Langenhoven dit stel, ‘met fyngeslepe Engelse taktiek ontwerp en gedryf, om
propaganda te maak vir die soort Unie wat na daardie kant se sin sou wees’.16
In sy artikel wys Langenhoven daarop dat die staatkundige eenheid wat met
unifikasie bereik sal word, in die toekoms tot 'n vereniging van die Engels- en die
Hollandssprekende bevolkingsgroep kan lei of dat die twee rasse17 hulself sonder so
'n eenwording tog deur die ontwikkeling van 'n gemeenskaplike vaderlandsliefde
maar met behoud van eie identiteit as een ras sal beskou. Die voorwaardes wat 'n ras
van ontwrigting en samesmelting met ander rasse weerhou, is territoriaal, tradisioneel,
religieus en linguisties van aard. Aan al hierdie voorwaardes voldoen Suid-Afrika,
met uitsondering van die laaste. Die feit van die twee tale in die land is ‘the last
definite dividing boundary that shall
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have to be swept away ... if the two races are ever to unite or even to cease to be
racially antagonistic’.18 So 'n ‘language cleavage’19 wat met die rasseverdeling saamval,
kan alleen ophou om 'n belemmering te wees ‘if one of the languages were to
succumb, or if each race were largely or wholly to become bilingual by adopting the
language of the other in addition to its own’.20
Volgens Langenhoven beteken dit dat nie een van die twee tale met geweld
onderdruk moet word nie, al kan so 'n onderdrukking - gedagtig aan wat met Frans
in Suid-Afrika gebeur het - wel effektief wees. Aan die ander kant kan 'n taal nie
kunsmatig aan die lewe gehou word nie. In Suid-Afrika is daar geen enkele vereniging
om Engels te bevorder nie, terwyl daar aan die Hollandse kant organisasies soos die
Taalbond en die Afrikaanse Taalvereniging is. Bekyk 'n mens hierdie organisasies
noukeurig, vind 'n mens dat hulle nie dieselfde soort Hollands bevorder nie en dat
hulle meer vyandig teenoor mekaar as teenoor Engels is. Hierdie twee tale is
Hooghollands of Nederlands, die taal van Nederland, en Suid-Afrikaanse Hollands,
die taal (soos Engels) van Suid-Afrika. Die vraag is nie of Suid-Afrikaanse Hollands
'n dialek van Nederlands is nie, maar of daar 'n verskil is wat 'n bespreking regverdig.
Hierop antwoord Langenhoven: ‘there is a difference which is radical and profound,
one without a thorough appreciation of which the language problem of South Africa
can not be adequately ... approached’.21
Hy wys op die talle gevalle waar Hooghollands van verskillende infleksies en
geslagte gebruik maak. Hierdie ‘redundancy of inflexions and useless multiplication
of trouble’22 is kenmerkend van 'n taal soos Latyn met baie voor- en agtervoegsels,
vokaalveranderings, reduplikasie e.d.m., terwyl Engels meer gebruik maak van
voorsetsels, neweskikkings en 'n definitiewe volgorde. ‘English’, sê Langenhoven,
‘is easy because it has discarded so many, German and High Dutch are difficult
because they have retained so many, of these useless and even harmful vestigial
characters of the past.’23 Suid-Afrikaanse Hollands, so gaan hy voort, het deur
dieselfde proses as Engels - ‘the fortunate historical accident of intimate contact with
peoples speaking other tongues’24 - ook 'n eenvoudige taal geword. Ons het die
oorbodige ‘de’, ‘den’ en ‘het’ weggegooi en deur ‘die’ - soos die Engelse ‘the’ vervang, ons het een vorm van die byvoeglike naamwoord, ons geslagte val saam
met seksverskille en ons werkwoordinfleksies is verder ontwikkel op die pad van
vereenvoudiging as dié van Engels.
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Die verskil tussen Suid-Afrikaanse Hollands en Hooghollands vat Langenhoven
vervolgens kernagtig saam: ‘In the result we have produced a language which the
Taalbond regards as a degraded form of Dutch. It is as much that as English is a
degraded form of Anglo-Saxon. It has lost none of the expressiveness of High Dutch,
since it has retained the whole vocabulary. On the contrary it has developed a luxuriant
wealth of additional phrases and idioms of local growth.’25 En in wat daarop volg,
kry 'n mens, in teenstelling tot die enigsins kliniese karakterisering van 1893,
Langenhoven se eerste liefdesbelydenis vir Afrikaans: ‘It is the language of the farm
and the home, breathing the spirit of the inexorable expanse of the sunbaked veld,
charged with the memories of primitive appliances and crude selfhelp, of desert
travels with yoked oxen straining towards grateful26 mimosas, promising muddy
pools; of implacable fierceness towards frequent foes and softest sympathy with
thinly scattered brethren. It is the medium of social intercourse, the channel of
expression for the deepest and tenderest feelings of the South African Dutch. It is
interwoven with the fibre of their national character, the language they have learnt
at their mother's knee, the language of the last farewells of their dying lips.’27 Om te
verwag dat hierdie mense weer die taal van Holland sal aanneem, is ‘idle foolishness’28
- en dít is juis die taak wat verenigings soos die Taalbond hulle ten doel stel, selfs al
wil hulle dié taal ‘vereenvoudig’. Die vereenvoudigde Nederlands dra nog verder by
om die taalverwarring aan Hollandse kant te vergroot.
Die doelstelling van organisasies soos die Afrikaanse Taalvereniging, so gaan
Langenhoven voort, sal makliker bereik word indien die Taalbond nie as remmende
faktor aanwesig is nie. Afgesien van die groot uitgawe daaraan verbonde, is die
vertaling van wette en ander parlementêre dokumente in Hooghollands volgens hom
in 'n groot mate futiel, omdat die ongeskoolde Hollandse Parlementslid daar weinig
aan sou hê. In die staatsdiens en die howe is Hooghollands ook 'n kunsmatige medium,
terwyl dit vir kinders op skool 'n vreemder medium is as Engels. Met Hooghollands
sal ons ‘be acquiring, laboriously and inadequately, a foreign language whose
literature we shall never read’.29
Indien ons aan Suid-Afrikaanse Hollands voorkeur gee, sal ons 'n taal vir alle
doeleindes, sowel openbaar as privaat, hê. ‘It may not have a literature yet’, sê
Langenhoven, ‘but every language started without
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one, and it will be our very own - the growth of our own national genius, of which
we have no reason to be ashamed. It will not waste much of our children's precious
time, and our English friends will find it as easy to acquire as we found theirs.’30 As
Suid-Afrikaanse Hollands dan met verloop van tyd nie daarin slaag om 'n literatuur
te ontwikkel nie, Suid-Afrikaanse skrywers Engels verkies en ons taal geleidelik
verdwyn, sal dit, so sê Langenhoven ten slotte, nie met ‘heartbreaking suddenness’31
geskied nie. ‘The Dutch speaking child will more and more become an English and
Dutch speaking parent with English speaking children. There will be nothing to
deplore in what will be an imperceptible natural development, and our future
generations will not blame the ancestors who allowed the shackles of bilingualism
gradually to rust away.’32

III
Hoewel ‘The problem of the dual language in South Africa’ meer as net vriendelik
gesind teenoor Afrikaans was en in die eerste plek 'n ontleding van die onhoudbaarheid
van Hooghollands vir Suid-Afrika gegee het, was die uiteindelike slotsom, omsigtig
bewoord, dat Engels miskien tog die enigste toekomstige landstaal sou word en die
beste oplossing om van die Babelse verwarring ontslae te raak.
In U dienswillige dienaar sê Langenhoven egter dat die publikasie van die artikel
‘soos 'n bom ontplof het’.33 Die Engelse ‘was in hulle knoppies’,34 want Langenhoven
het hulle ‘besware teen staatsgedwonge tweetaligheid...beter verdedig as wat hulle
dit nog ooit self gedoen het’.35 Die ‘staatsgedwonge tweetaligheid’ waarna
Langenhoven verwys, is generaal J.B.M. Hertzog se Vrystaatse onderwyswet van
1908 wat bepaal het dat Hollands en Engels die uitsluitende en gelykwaardige
mediums van onderwys sou wees.36 Engelssprekende leerlinge sou hiervolgens ook
sekere vakke deur medium Hollands ontvang, net soos Afrikaners weer vakke deur
medium Engels. Dít het die meerderheid Engelssprekendes as onregverdige dwang
beskou. Langenhoven het hierin met die Engelstaliges akkoord gegaan. Op 26 April
1910 lewer hy kommentaar op Hertzog se onderwyswet, 'n reaksie wat die
Bloemfontein Post publiseer onder die opskrifte: ‘Revolt against Tyranny/ South
Africa's sympathy/ Representative opinions/
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The rights of minorities/ A Dutch Africander's protest.’ Langenhoven sê in sy
kommentaar (wat telegrafies gelewer is): ‘As Dutch Africander and staunch adherent
South African Party I feel bitterly ashamed of the policy of the leaders of my fellow
Africanders in the Free State and deeply grieved that renewed racial rupture should
commence in school, where it ought never to have entered, even if begun elsewhere.
God help our country if this the way we enter our Union. But I cannot see what else
minority could do. They have my sincerest sympathy.’ Het Zuid-Westen publiseer
op 2 Mei 1910 'n vertaling van Langenhoven se boodskap en verdedig die Hertzogwet
as die begin van gelyke beregtiging vir albei tale in die praktyk, 'n rigting wat die
Kaapkolonie en Transvaal behoort na te volg. De Volkstem verdedig ook die
Hertzogwet en kritiseer J.C. Smuts se Transvaalse onderwyswet, wat uitsluitlik Engels
op skole en ander opvoedkundige inrigtings afdwing. Hy meen Hollandssprekendes
sal opstaan en 'n einde maak aan ‘de beschamende verdrukking’ van hulle taal, ‘'t
jammerlike taalschandaal, dat 't Britse regime in Zuidafrika 'n eeuw lang heeft
ontsierd’. Op 2 Mei 1910 neem Het Zuid-Westen hierdie hoofartikel van De Volkstem
oor.
Wat blaaie soos De Volkstem en Het Zuid-Westen nie ingesien het nie, was dat
Langenhoven se verset van die begin af teen ‘Hooghollands’ was, nie Afrikaans nie.
Hy het betreklik vroeg reeds besef dat Hooghollands 'n onbruikbare en uitgediende
medium vir Suid-Afrika is, 'n standpunt waarin die geskiedenis van die taalstryd hom
binne enkele jare sou gelyk gee. Só sterk was sy gevoelens oor die saak dat hy in
Junie 1910 op 'n politieke vergadering op Oudtshoorn aan die kandidaat, J.H.
Schoeman, gevra het of hy ten gunste van die Hertzogwet is. Langenhoven het dit
duidelik laat blyk dat hy daarteen gekant was. Uit 'n berig in Het Zuid-Westen van
27 Junie 1910 word die redes vir sy teenkanting gegee: ‘Wel wij almal willen
Hollandsch en Engelsch. Hij staat voor de moedertaal. De taal van Hertzog is 'n
vreemde taal ... Dit is 'n schreiend onrecht om de kinders op school te dwingen om
hun tijd te verspillen om Hoog Hollandsch als voertaal te willen toepassen.’ Reeds
eerder, op 18 April 1910, het Langenhoven in Het Zuid-Westen geskryf dat indien
die plaaslike leiers van ‘de Zuid-Afrikaansche Partij’ nie 'n kandidaat kan kry wat
bekwaam en gewillig is om die belange van ‘onze Afrikaansche nationaliteit, van
onze Afrikaansche moedertaal en van onze Afrikaansche kinderen te beschermen,
dan zal ik ernstig overwegen of ik niet gehoor zal geven aan het verzoek van
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diegenen die mij gevraagd hebben mij verkiesbaar te stellen voor het Unie Parlement’.
Op dié wyse sal kiesers kan toon ‘of hun hart in Zuid Afrika is of in Holland, of zij
hunne moedertaal vereeren of verachten, en of zij den rassenoorlog, die thans in de
scholen van de Vrijstaat woedt, ook in onze [d.w.s. in die skole van Kaapland - JCK]
willen invoeren tot vloek van onze kinderen’.
Alhoewel Langenhoven in hierdie stadium nie tot lid van die Parlement verkies
is nie, blyk uit die (waarskynlik speelse) aanbod van sy eie kandidatuur dat hy reeds
aan 'n politieke loopbaan gedink het - miskien die eerste ontkieming van die saadjie
wat deur Rosenow jare tevore by hom geplant is, toe dié oudskoolhoof sy tevredenheid
met Langenhoven se toetrede tot die beroep van advokaat as eerste stap in die rigting
van 'n politieke loopbaan uitgespreek het.
Langenhoven se standpunt in 1910 ten opsigte van die taalsituasie in Suid-Afrika
het vir hom velerlei reperkussies gehad. Terwyl die Engelstalige pers sy standpunt
verwelkom het, is hy deur die Hollandse blaaie aangeval. Hy was dan sogenaamd
‘die Jingo-renegaat wat teen ons “moedertaal” te velde getrek het om die Engelse
welbehaaglik te wees.’37
Al het sommige koerante en briefskrywers skerp gereageer, was die aanvalle op
Langenhoven minder dramaties as wat hy in U dienswillige dienaar beweer. In 'n
hoofartikel van 24 Maart 1910 sê Ons Land dat hy teleurgesteld is oor die gees wat
Langenhoven openbaar, maar dat hy tot besadigdheid wil maan as dit oor die
taalkwessie gaan. In dieselfde uitgawe sê 'n briefskrywer onder die naam L.d.W. dat
Langenhoven wel 'n ‘Hollander-naam’ het, maar ‘zijn pennevrucht is van de Hollandse
Afrikaander doodvijandige geaardheid, als men nauweliks in enig Progressief
nieuwsblad zal aantreffen’. Volgens L.d.W. wil Langenhoven hê dat ‘Hoog-Hollands’
met wortel en tak uitgeroei moet word, terwyl Afrikaans ‘nog een weinig genade
(zal) ontvangen, voordat de “Dutchman” een “Imperialist” is’. Langenhoven reken
met Hooghollands af op grond van die ‘verschrikkelikheden’ van die geslagte. Hy
‘wil de moeder dood hebben, want dan is het kindje - Afrikaans - ook gauw naar de
maan’. Hierdie ‘geest van ontaarding’, so sluit die korrespondent sy brief, moet nie
die aanduiding wees ‘van de weg waarop Oudtshoorn voortjaagt. Terwille van de
reputatie van Oudtshoorn, ware het beter geweest, indien de schrijver niet zou hebben
gezegd, waar hij in Zuid-Afrika woont.’
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Hierdie brief gee 'n erg vertekende weergawe van Langenhoven se opvattinge, want
oor Afrikaans was hy in sy artikel besonder positief. Daar is nie sprake daarvan dat
hy dié taal ‘naar de maan’ wil laat gaan nie. Waarteen hy hom wél uitgespreek het,
is die pogings om Nederlands vir Suid-Afrika te red en om taalgelykheid in die
staatsdiens en howe af te dwing.
Die taalstryders het Langenhoven egter sy tydsberekening vir dié uitsprake erg
kwalik geneem, omdat dit op 'n tydstip gepubliseer is, soos J.C. Steyn opmerk, ‘toe
die Afrikaners kwaai teenkanting ondervind het van Engelssprekendes oor die
toepassing van die taalregte’.38 In sy hoofartikel op 24 Maart 1910 sê Ons Land dat
die Afrikaanse Taalvereniging en die Taalbond hartlik saamwerk. Langenhoven saai
verdeeldheid in die ‘Hollandse taalkamp’ en bespoedig op dié wyse die dag ‘wanneer
één taal, het Engels, zal zegevieren’. Dat Langenhoven twee tale op skool as die
kiem van stryd en rassehaat beskou, is strydig met sy standpunt oor tweetaligheid in
die praktyk: ‘hij (wil) gelijke rechten...op papier...hebben, maar niet in de praktijk,
in de toepassing; vooral moet men niemand noodzaken twee talen te leren!’ De
Volkstem gee in sy hoofartikel - oorgeneem in Het Zuid-Westen op 7 April 1910 Langenhoven gelyk dat Afrikaners se beheer oor Nederlands sleg is, maar meen dat
sy artikel by Engelstaliges die indruk wek dat daar nie 'n ander landstaal naas Engels
bestaan nie. Die artikel gaan ook uit van die verkeerde veronderstelling dat die twee
‘rassen...zo gou mogelik gevormd moeten worden tot slechts een ras’.
Op Oudtshoorn het The/De Oudtshoorn Courant op 14 Maart 1910 Langenhoven
se artikel in The State 'n ‘remarkably thoughtful and logical presentment of a very
difficult question’ genoem, terwyl Het Zuid-Westen L.d.W. se brief in Ons Land en
dié koerant se hoofartikel op 31 Maart 1910 oorneem. Enkele dae later, op 4 April
1910, neem Het Zuid-Westen 'n brief van Langenhoven uit Ons Land oor waarin hy
hom teen die hoofartikels verdedig - nie teen die briefskrywer nie, omdat Langenhoven
nie tyd het om op ‘anonieme lasteraars’ te verkwis nie. Hy maak beswaar teen die
eensydig uitgesoekte uitsprake wat uit verband geruk is. Vir Afrikanerkinders is
Hooghollands nie die moedertaal nie en hy is ernstig oortuig dat voorstanders van
dié taal die ‘ondergang van het Zuid-Afrikaansch in dit land’ sal bewerkstellig, ‘en
daarmede den ondergang van alle Hollandsch’. In 'n brief van 18 April
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1910 aan Het Zuid-Westen haal Langenhoven die slot van sy stuk in The State aan
en voeg dan by: ‘Dus, ik zeg uitdrukkelijk dat als wij 't Afrikaansch als tweede taal
kiezen, in plaats van Nederlandsch, dan zal het volk tweetalig worden, en dan zal
rassenhaat verdwijnen. Dan ga ik verder en ik zeg indien 't Afrikaansch bestemd is
ten onder te gaan, dan zal het trapsgewijze gebeuren zonder hartverscheuring en
zonder ongeluk. Met andere woorden, dit is het ergste dat naar mijn meening kan
gebeuren; niet het beste dat kan gebeuren, en niet het onvermijdelijke, zelfs niet het
waarschijnlijkste, maar toch niet het zeer ongelukkige.’
Wat Langenhoven se artikel oor ‘The problem of the dual language in South Africa’
en die uiteenlopende reaksies in die geskiedenis van die taalstryd so belangrik maak,
is dat daarmee - en met sy sterk reaksie op die Vrystaatse onderwyswetgewing - die
hele kwessie van die taalmedium in die politieke arena beland het, waar dit uiteindelik
móés kom indien Afrikaans as taal staatkundige status wou verkry. Dat die reaksies
op sy artikel en sy standpuntinname oor die Hertzogwet Langenhoven uit die ‘slaap
soos van die dood...wakker geskok’39 het, soos hy in U dienswillige dienaar beweer,
is waarskynlik 'n oordrywing, want hy het reeds voor die tyd besef dat Afrikaans die
enigste vorm van ‘Hollands’ was wat in Suid-Afrika kon voortleef. Die reaksie het
hom eerder van 'n passiewe aanvaarding tot daadwerklike verset en strydvaardigheid
geaktiveer. Daarby het sy skynbare steun aan die voorstanders van Engels, soos J.C.
Steyn opmerk, ‘die onvermydelike keuse tussen Afrikaans en Nederlands verhaas
... - tot voordeel van Afrikaans’.40 Steyn wys verder aan die hand van Charles Ferguson
daarop dat in 'n stryd tussen twee taalvariëteite, soos dié tussen Nederlands en
Afrikaans aan die begin van die eeu in Suid-Afrika, die sogenaamde ‘lae’ variëteit
gewoonlik die oorwinning behaal.41 Behalwe as spesiale faktore die ‘hoë’ variëteit
begunstig, ‘kwyn dit weg en word dit 'n “learned or liturgical language studied only
by scholars or specialists and not used actively in the community”’.42
Jare later, wanneer hy in U dienswillige dienaar op hierdie fase van sy taalstryd
terugkyk, herbevestig Langenhoven dat dit van die begin af vir hom 'n stryd tussen
Nederlands en Afrikaans was. ‘Van die begin af dat ek my aandag aan die saak gegee
het,’ so skryf hy, ‘het ek met volkome helderheid ingesien dat die stryd in die eerste
plaas nie teen Engels was nie maar teen die onbruikbare, onleerbare, in Suid-Afrika
morsdooie Hooghollands wat juis in die Engelse voordeel was omdat
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hy met sy plaaslik lompe magteloosheid self nie teen Engels kon stry nie en net in
die pad gestaan het van die regte aanval wat sou slaag. En daarvandaan, as 'n
onverbiddelike logiese noodsaaklikheid,...was 'n groot deel van my stryd vir Afrikaans
nie soseer 'n stryd teen Engels nie as 'n stryd teen Nederlands.’43 Almal was volgens
hom ‘vasgegroei aan die handige verwarring van die dubbelsinnige
“moedertaal”-voorwendsel’ en daar ‘was iemand nodig om die verwarring te ontwar’.44
Langenhoven tree dus in 1910 aktief toe tot die taalstryd, maar 'n mens kan met
sekerheid aanneem dat hy reeds voor die tyd oortuig was van Afrikaans as die enigste
vorm van ‘Hollands’ wat in Suid-Afrika 'n kans op oorlewing gehad het. Dat die
publikasie van J.H.H. de Waal se Johannes van Wyk hom van 'n verwoede teenstander
van Afrikaans in 'n voorstander van die taal laat verander het, soos Eugène N. Marais
by geleentheid45 gesê het, kan 'n mens sonder meer verwerp, al kon so 'n roman en
die gretigheid waarmee dit indertyd gelees is, 'n invloed op Langenhoven gehad het.
Dat hy so laat tot die stryd toetree, kan verskillende oorsake hê. In Oudtshoorn was
hy geïsoleer en ver van sentra soos Pretoria en Kaapstad waar die Afrikaanse
Taalgenootskap en die Afrikaanse Taalvereniging onderskeidelik werksaam was.
Dat Langenhoven nooit 'n aktiewe lid van hierdie verenigings geword het nie, kan
naas sy geografiese isolasie daaraan toegeskryf word dat hy nooit in sy lewe 'n
kuddemens of iemand vir organisasies was nie. As indiwidualis het hy ontuis gevoel
by massapogings en -proteste. Hy het verkies om manalleen sy eie pad te loop. Die
aanval op hom ná die publikasie van sy artikel in The State en sy reaksie op die
Hertzogwet was die impetus wat hy nodig gehad het. Van ‘daardie aanval af’, so
skryf hy in U dienswillige dienaar, ‘dateer my besieling om vir Afrikaans te stry.
Dit het die mokerhoue van my partygenote en kant-genote gekos om my warm te
maak. En die geveg wat gevolg het, het self gesorg dat die warmte nooit weer afgekoel
het nie. Had die Engelse minder gejuig en die Dietsers minder gevloek oor my stuk
in “The State”, dan heel moontlik was Langenhoven vandag nog in die geregshof
besig met ander mense se privaat rusies en in sy kantoor met die besteding van sy
kunstelose skryftalent aan die opstel van Engelse en Hooghollandse testamente en
kontrakte. En sy boeke sou nie daar gewees het vir die gebruik van die volk en tot
gruwel van die kunsgesag nie.’46
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IV
Met sy bekering tot Afrikaans en die definitiewe deurbraak omstreeks April of Mei
1910 het Langenhoven sy eintlike missie in die lewe gevind, naamlik om te veg vir
die regte van Afrikaans en om literatuur te skep wat die aansien van die taal sou
verhoog.
Aanvanklik het hierdie nuwe ingesteldheid uiting gevind in bydraes tot Ons Land,
maar veral tot De Volkstem en later ook Die Brandwag. Reeds in Mei 1910 gee
Langenhoven by De Zuid-Westelijke Drukpers en Uitgevers Maatschappij 'n klein
boekie van agt en twintig bladsye uit, 'n betoog wat, so kort na ‘The problem of the
dual language in South Africa’, as sy vroeë definitiewe manifes in verband met
taalsake beskou kan word. Dit dra die titel Padlangers en zonder doekies: 'n
Afrikaansche boodschap van 'n Afrikaander aan Afrikaanders. Die kort verhandeling
is die eerste voorbeeld van Langenhoven se betogende prosa in Afrikaans. Vir kenners
van sy latere werk illustreer dit treffend hoe hy in die bestek van iets meer as twee
dekades daarin geslaag het om sy eie rudimentêre skryftaal tot 'n fyn instrument te
slyp. Later neem Sarah Goldblatt dit in deel XVI van die Versamelde werke op.
Langenhoven rig sy boodskap tot sy ‘Mede Afrikaander’. Dit gee hom die
geleentheid om in die wordende skryftaal 'n vertroulike verhouding met sy leser op
te bou en feitlik met hom te praat, iets wat hy nog verder versterk deur in die loop
van sy betoog telkens illustrasies uit die agrariese ervaringsveld van sy deursneeleser
te gebruik. Met hierdie afwisseling van betoog en beeld sluit Langenhoven aan by
die prosastyl van Coornhert en Vondel, maar waarskynlik het hy dié tegniek eerder
by die eksponente van die klassieke retorika, onder andere Cicero en Quintilianus,
oorgeneem, al is daar van regstreekse navolging geen sprake nie.
Padlangers en zonder doekies begin met 'n paar algemene waarhede. Ons roeping,
sê Langenhoven, is om die beste en hoogste vir ons land te doen, om die erfenis van
ons voorouers ongedeerd te hou en om dié erfenis te beskou as ons eie wat ons aan
ons nageslag kan oorhandig. Wanneer hy na 'n historiese uitweiding uiteindelik by
die taalkwessie uitkom, sê hy dat ons tans in Suid-Afrika met drie mediums te make
het. Nederlands is vandag vir die Afrikaner vreemd en teoreties, 'n taal wat deur
enkele predikante en professore geskryf word, maar wat die meeste mense nie in
hulle daaglikse lewe gebruik nie. Om aan Neder-
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lands vas te kleef, is tot ons nadeel, want dit ontmoedig Engelstaliges om 'n taal aan
te leer wat nie die spreek- en behoorlike skryftaal is nie. ‘Ons moet nie’, sê
Langenhoven, ‘vir hulle 'n paaiboelie van 'n ingewikkelde en moeilike Hoog
Hollandsch voorhou wat ons zelf nie kan leer en wat ons zelf nie kan gebruik nie.
Zeg vir hulle: “Kijk daar het julle nou 'n simpele taal, Afrikaansch. Dit is ons taal en
die wil ons graag hê moet julle leer.” Dan het hulle geen reg om bezware in te breng
nie.’47 In teenstelling tot Nederlands is Engels 'n taal wat oor die hele wêreld gepraat
word en wat in vergelyking met Frans of Duits maklik is om aan te leer. Engels kan
alleen veld wen as ons tussen Nederlands en Afrikaans aarsel en met ons ‘Middel
Eeuwsche rondom talies’48 besig is.
Dit bring hom dan by Afrikaans, wat 'n verbastering van Nederlands is, net soos
Nederlands op sy beurt 'n verbasterde Duits is. Die Hollanders dink egter nie daaraan
om hulle taal te laat vaar nie. ‘Ons het ons volstruise zoo uitgebaster’, skryf
Langenhoven met sy kenmerkende afwisseling van beeld en betoog, ‘dat hulle veere
vér beter is as toe hulle nog wilde vools was. Ons het ons perde zoo uitgebaster dat
ons nou reisies perde het wat hardloop zoo's geen wilde perd ooit gehardloop het
nie. Zal ons nou die uitgezochte, uitgeteelde goed weer opgee vir die oues? Nou net
zoo het ons voorouers Hoog Hollandsch gevat en omdat hij na hulle zin nie goed
genoeg was nie het hulle hom verbaster en verbeter. Van 'n vreselike moeilike taal
het hulle 'n maklike taal gemaak - die één taal in die wereld wat makliker is as
Engelsch. Om diezelfde rede - deur diezelfde verbastering - is Hoog Hollandsch
ligter as Duitsch en Engelsch ligter as Angel-Saksies, en Fransch ligter as Latynsch.
Die woorde van die Hoog Hollandsch het ons voorouers behou, want die woorde is
goed, en daarbij het hulle nog 'n hoop Afrikaansche woorde bijgezet, maar die bog
verbuigings het hulle opzij gegooi. Hulle het die koorn gehou en die kaf weg gegooi;
die mos gehou en die doppe weg gegooi.’49
Die eintlike rede vir ons voorkeur vir Afrikaans, so gaan Langenhoven voort, lê
egter in ons liefde vir die taal. Die gevaar is dat Nederlands Afrikaans kan laat
ondergaan en ons na Engels sal dwing. Die Engelstaliges sal nie 'n taal leer wat
niemand praat nie, terwyl ons almal Engels sal leer. Daarby sal ons ons eie kinders
van álle Hollands - dit wil sê Nederlands én Afrikaans - afskrik deur hulle met dwang
'n vreemde taal te laat leer waarvoor hulle geen liefde het nie. Solank ons
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Nederlands in stand hou, sal die gebrekkige Hooghollands wat daar nou geskryf
word, die skryftaal bly. En solank hy die skryftaal bly, kan Afrikaans dit nie word
nie. Daarom vra Langenhoven dat Hooghollands op hoër skool as 'n vreemde taal
soos Frans en Duits onderrig moet word. Die argument dat kinders Nederlands moet
leer, berus op die verkeerde veronderstelling dat Nederlands hulle moedertaal is.
In die lig hiervan stel Langenhoven voor dat Engels op skool behou word as enigste
medium totdat Afrikaanse skoolboeke beskikbaar is. Hy stel verder voor dat hierdie
handleidings onmiddellik opgestel word, sodat Afrikaans en Engels as medium of
voertaal op dieselfde voet verkeer. Verder pleit hy daarvoor dat sommige vakke op
skool deur medium Afrikaans en sommige deur medium Engels onderrig word, sodat
die kinders binne een of twee geslagte volkome tweetalig kan wees.
Dit is wel vreemd dat Langenhoven so gou die beginsels van die Hertzogwet - al
is dit dan Afrikaans in plaas van Nederlands - begin ondersteun, want die praktyk
het gou bewys dat dié wet nie 'n bevredigende oplossing vir die twee tale in die land
kon bring nie. Dit is ook vreemd dat hy in hierdie pleidooi vra dat Engels as uitsluitlike
medium gebruik word totdat Afrikaanse handleidings geskryf is. 'n Mens sou verwag
dat deur die ooreenkoms in woordeskat tussen Nederlands en Afrikaans die
Nederlandse taal vir die Afrikaanse kind minder vreemd sou wees, terwyl die gevaar
van die uitsluitlike gebruik van Engels - al sou dit dan net 'n tyd lank duur noodwendig daardie taal tot nadeel van Afrikaans moes bevorder. Belangwekkend
- en 'n beslissende wending in die taalstryd - is egter die feit dat Langenhoven, anders
as die ander taalstryders, sy stryd teen Nederlands rig, nie teen Engels nie. Sy strewe
is trouens dat Afrikaners en Engelse goed moet saamwerk en dat daar ‘geen rassehaat
of rassevoorkeur’50 moet wees nie. Daarmee verskuif hy die uiteindelike doelwit van
die taalstryd en neem hy 'n belangrike nuwe strategiese posisie in. Teenoor sy
voetstootse verering van die Pax Britannica tydens die Anglo-Boereoorlog is sy
persoonlike ingesteldheid ook nou radikaal gewysig. Soos die Afrikaners hulle ‘los
gescheur’51 het van hul Europese herkoms, wil hy hê dat ‘ons Engelsche vrinde’52
van Engeland moet loskom en ‘dat ons van al die rooies moet Afrikaanders [my
kursivering - JCK] maak’,53 'n woord waarmee hy ongeveer ‘Suid-Afrikaners’ bedoel.
Vóór Hertzog het Langenhoven dus al op taalvlak die beginsel van ‘Suid-Afrika
eerste’ gepropageer.
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Padlangers en zonder doekies is Langenhoven se programmatiese inset tot sy stryd
vir Afrikaans en die eerste resultaat van wat sy uiteindelike missie in die lewe sou
wees. Dat sy standpunt so gou aanvaar is, hang saam met sy logiese vermoë, sy
oorredingskrag, sy agrariese beeldspraak, sy tegniek om stelling en illustrasie af te
wissel en sy gebruik van die spreukmatige en die beroep op 'n oerwaarheid. Met dit
alles slaag Langenhoven daarin om 'n kragtige, meevoerende prosa te skryf.
Van 1910 skryf Langenhoven op 'n gereelder grondslag in De Volkstem en ook
vir Die Brandwag, wat in daardie jaar opgerig word. In De Volkstem verskyn onder
meer ‘Wysheid uit die rooi kole’, ‘Twee oues van dae’, ‘Die kluisenaar van die
Karroo’ en ‘Meester’, almal later opgeneem in Ons weg deur die wêreld, waarvan
die eerste druk in 1914 verskyn het. In ‘Wysheid uit die rooi kole’ maak Langenhoven
gebruik van die vertroulike omgang met die leser, die raamvertelling en die
outobiografiese aanbod om 'n sekere outentisiteit aan die verhaal te gee, terwyl ‘Twee
oues van dae’ met die gerigtheid op die ‘Neef’ die vertelling natuurlik maak, al is
daar aan die slot 'n breuk in die perspektief deurdat 'n ander ek intree. Ook in ‘Die
kluisenaar van die Karroo’ verkry Langenhoven 'n sekere intimiteit deur die volgehoue
aanspreking, die geselstoon en allerlei pittige dinge en uitsprake, terwyl hy in
‘Meester’ regstreeks outobiografies oor sy skooljare by Bloemkolk skryf. Reeds in
hierdie vroeë stukke was dit Langenhoven se duidelike doelstelling om met sy
geskrifte sy volk aan die lees te kry. Daarvoor gebruik hy, feitlik as doelbewuste
strategie, die agrariese wêreld van sy jeug en sy onmiddellike omgewing wat vir hom
en sy potensiële lesers bekend was en wend hy die bekende tegnieke aan van die
agtiende- en negentiende-eeuse prosa met sy aanspreek van die leser, die geselstoon
en die geestige invalle.
Maar nog voor die bewustelike kentering in sy taalopvattinge was Langenhoven
reeds in Afrikaans aan die skryf. In 1909 verskyn Die water zaak en in 1912 'n
verwerking daarvan as Die wêreld die draai. Dat Langenhoven van die oorspronklike
konsep van hierdie toneelstuk gehou het en dit telkens wou uitbrei, blyk uit die
herhaalde verwerkings - bykans die enigste voorbeeld in sy oeuvre waar hy 'n reeds
gepubliseerde geskrif grondig met die oog op 'n nuwe uitgawe hersien het. In 1926
nog werk hy weer hieraan en verskyn dit as Die laaste van die takhare. Met die
sonde-met-die-bure, die stryd tussen die tale en die verandering in die maatskaplike
patroon werk die drama met motiewe
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wat later bekende konstantes in Langenhoven se werk sou wees. Blykbaar in 191154
word Die famielie zaak deur J. & H. Pocock, die uitgewers van die Oudtshoorn
Courant, gepubliseer, 'n geestige klug verwant aan Die wêreld die draai. Die
trouwbelofte verskyn in 1905 as vervolgstuk in Het Zuid-Westen en in 1910 in
boekvorm.
Toe Langenhoven sy daadwerklike stryd in belang van Afrikaans begin, is een
van sy eerste take ná Padlangers en zonder doekies die publikasie van The royal
road to Cape Dutch. In die enigsins kosmopolitiese Oudtshoorn van ná die
eeuwisseling was daar baie Engelstaliges en Jode wat Afrikaans nie kon verstaan
nie. Om dié mense in sy eie kenniskring én die Engelstalige bevolking van Suid-Afrika
te help, stel hy hierdie handleidinkie in drie ‘stages’ op. Deel 1 is 'n ‘Grammar’,
terwyl deel 2 bedoel is as ‘a reading primer being the farce Die Trouwbelofte with
notes and exercises and vocabulary’. Albei hierdie dele - waarby dus ook die oordruk
van Die trouwbelofte kom - verskyn in 1910 by J. & H. Pocock. Die derde deel, wat
'n ‘advanced reader’ sou wees, het nooit verskyn nie. Veel later, in 1926, sou
Langenhoven met A first guide to Afrikaans hierdie soort werk voortsit. In Londen
het sy latere vriend, prof. J.J. Smith, taalkundige van Stellenbosch, The royal road
to Cape Dutch gebruik om sy Brits gebore vrou Afrikaans te leer.
Die twee belangrikste vroeë publikasies van Langenhoven voordat die taalstryd
verdere momentum verkry, verskyn kort hierna. In 1911 publiseer hy Eenvoudige
stukkies en brokkies met 'n ‘Voorwoortjie’ deur oudpresident F.W. Reitz, 'n
versameling stukke vir debatsverenigings en om die leeslus op te wek. Naas ‘Die
tweetalige vonnis’ bevat Stukkies en brokkies bekende samesprake van Langenhoven
soos ‘Die omslagtige tant Lenie’, ‘Die ingewikkelde boodskap’ en ‘Die kijs abaut
die forro’, terwyl verse soos ‘Ag wat, dis maar 'n hond!’ en ‘Liefdesonsin’ en die
skets ‘Skemermijmeringe’ ook opgeneem word - meestal werke wat reeds vroeër in
koerante en tydskrifte gepubliseer is. In sy voorwoord vra Langenhoven waarom die
Afrikaner so min lees. ‘Die oorsaak’, sê hy, ‘is ongetwijfeld dat sooveul van die
leesstof v'r ons vreemd is. Al verstaan ons die taal - b.v. Nederlands of Engels - dan
is die toestande en maniere, die lewenswijse en omgéving, die maatskappelijke en
persoonlike trekke, wat daarin geskilder word v'r ons uitheems, onwesenlik, onwaar.
Die standpunt pas nie v'r ons voete nie; die atmosfeer nie v'r onse longe nie.’ Met
hierdie voorwoord dui Langenhoven duidelik aan wat hy met sy skryfwerk wil bereik
en hoe hy te
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werk gaan: om die leeslus te wek deur 'n vertroude sfeer en wêreld aan sy potensiële
lesers bekend te stel.
Stukkies en brokkies is in 1914 gedeeltelik saam met nuwe werk herdruk in die
eerste uitgawe van Ons weg deur die wêreld. In September 1912 publiseer
Langenhoven in Oudtshoorn die Afrikaanse verjaardagboekie, wat in 1924 in grootliks
gewysigde vorm opnuut as Ons geliefde verjaarsdagboekie uitgegee word. In 1922
sal Langenhoven die 366 spreuke in hierdie boekie met kritiese opmerkings aanvul
en die aantal spreuke verder uitbrei vir opname in Ons weg deur die wêreld. Uit
hierdie spreuke vir elke dag van die jaar blyk reeds Langenhoven se kenmerkende
geestigheid, spitsvondigheid en woordspelings. Dié werk sluit aan by die Nederlandse
tradisie van Cats tot Greshoff en die sestiende- en sewentiende-eeuse Franse moraliste.
Dikwels neem die spreuke die vorm aan van 'n variasie of uitbreiding op 'n bestaande
volksidioom.
Met hierdie geskrifte in Afrikaans het Langenhoven - soos vroeër met sy
samesprake, maar nou meer bewus - oor elke denkbare onderwerp begin skryf, sodat
die Afrikaner lief kon word vir lees. Daarby wou hy sy mense leer dat Afrikaans nie
'n veragtelike gebrabbel en ongeskik vir fyner gedagtes was nie. Bowenal wou hy
met sy betogende stukke én met sy skeppende werk die publiek tot die oortuiging
bring dat Afrikaans, en nie Nederlands nie, hulle taal is. Daarom dat hy in 1911 in
Ons Land kon vra: ‘Hoe lank sal ons hink op twee gedagtes? As Nederlands ons taal
is, waarom praat ons hom nie? As Afrikaans ons taal is, waarom skryf ons hom nie?’
Alhoewel Langenhoven met publikasies soos Stukkies en brokkies en Afrikaanse
verjaardagboekie goed op pad was om Afrikaans vir sy mense 'n leesbare en
genietbare taal te maak, het hy 'n podium gesoek waarop hy op 'n meer gereelde
grondslag kon verskyn om die taalstryd verder te voer en om sy skeppende werk te
publiseer. Sy medewerking aan Ons Land en Die Brandwag het hom gou in
struwelinge met die redaksies laat beland en met De Volkstem was hy na die
aanvanklike medewerking in 1910 en 1911 nie heeltemal in sy skik nie. In April
1912 kry hy so 'n podium. Daarmee word 'n volgende en beslissende stadium in
Langenhoven se loopbaan ingelei.
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Deel III
Die energieke taalstryder
1912-1920

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

245

Hoofstuk XII
Redakteur van Het Zuid-Westen
I
AAN DIE BEGIN VAN DIE EEU WAS ENGELS IN SUID-AFRIKA

staatkundig, ekonomies
en op die gebied van die onderwys en die regte in 'n besonder sterk posisie. Baie
jongmense wat in Engelse skole opgelei is, het Hollands heeltemal verontagsaam en
self verengels. Hulle kon in elk geval Nederlands nie foutloos praat of skryf nie en
het Afrikaans beskou as 'n agterlike, veragtelike taal sonder enige literatuur en sonder
enige funksie in die handel. Dit sou dus dwaas wees om Engels met al sy moontlikhede
vir 'n onderontwikkelde medium te verruil. ‘Why forego its glorious privileges for
the sake of kitchen Dutch and ungrammatical “taal”, which are only fit for peasants
and upcountry kraal?’1 was so ongeveer die argument van baie mense in dié tyd.
Die gevolg hiervan was dat Hollands of Afrikaans uiters selde in die openbaar
gebruik is. By Afrikanerbyeenkomste het Afrikaners dikwels Engels in plaas van
Hollands gepraat,2 openbare kennisgewings was meestal uitsluitend in Engels, op
spoorwegstasies is mense op 'n onbeskofte wyse beveel om Engels te praat en in die
poskantore is Hollandse telegramme soms onverstaanbaar met die versending vermink.
In die hooggeregshof is Hollands 'n enkele maal in April 1907 gebruik toe die
hoofregter, sir Henry de Villiers, toegelaat het dat die kroonvervolger die jurie in
Hollands toespreek in 'n saak waar al die partye óf Hollandssprekend was óf die taal
geken het. Na afloop daarvan het sir Henry egter gesê dat hy nooit weer 'n soortgelyke
versoek sou toestaan nie. ‘His reason was’, so is in 'n brief van 29 Julie beweer, ‘that
the proceedings were conducted in a language that could scarcely be called Dutch,
and was in fact a corrupt dialect.’3 In skole het Hollands as voertaal in teorie dieselfde
regte as Engels gehad, maar in die praktyk het daar weinig van tereggekom. Die
verontagsaming van moedertaalonderwys het aan kinders uit Afrikanerhuise 'n
agterstand besorg en hulle is uitgeskel as ‘dunce’, ‘blockhead’ en ‘stupid Africander’.4
Leiersfigure soos prof. W.J. Viljoen, prof. Adriaan Moorrees en prof. P.J.G. de Vos
het hierdie situasie onhoudbaar gevind. Die gedagte het
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begin veld wen dat moedertaalonderrig nie slegs 'n opvoedkundige noodsaaklikheid
was nie, maar ook 'n nasionale prioriteit.5
Toe Langenhoven teen die einde van die eerste dekade ná die eeuwisseling op die
taaltoneel verskyn, was daar aan die kant van die Hollandstalige gemeenskap geen
eenstemmigheid oor watter rigting die stryd vir die behoud en uitbouing van die
landstaal moes inslaan nie. Die voorstanders van die Vereenvoudigde Nederlands
het gemeen dat dié vorm nie alleen nader aan die spreektaal sou kom nie, maar dat
dit uiteindelik ook die aanvaarde taal van die Hollandssprekendes sou word. Afrikaans,
so het hulle beweer, is nie die taal van fatsoenlike mense nie, maar van die kombuis
en kinders. Die vraag is trouens gestel of dit werklik patrioties is om dié onbeholpe
taal teenoor die wêreldreus Engels te probeer bevorder.6 Een van die argumente teen
Afrikaans was dat dit geen verhewe gedagtes kon akkommodeer nie en hoogstens
grappige geskrifte soos dié van Melt Brink kon voortbring. Daarby is die stryd vir
Afrikaans gesien as 'n herlewing van die Patriotbeweging en geassosieer met S.J. du
Toit. Du Toit was in hierdie stadium in totale diskrediet as gevolg van sy politieke
ommeswaai ten gunste van Cecil John Rhodes, terwyl sy ultrafonetiese spelwyse te
ver van Nederlands afgewyk en te vreemd op die oog geval het. Die Patriotbeweging,
so stel Langenhoven dit in U dienswillige dienaar, het sy aanvanklike sukses geput
uit die politieke ontwaking in die Kaapkolonie, maar deur die ‘bolmakiesie van die
leier van die beweging het die ineenstorting van sy politieke invloed die taalbeweging
saam onder een puin begrawe’.7 J.H.H. de Waal skryf dat Du Toit wel 'n eerlike man
was, maar baie eersugtig. Toe hy nie suksesvol was in sy pogings om 'n setel in die
Parlement te bekom nie en mense hulle toenemend van hom gedistansieer het, was
hy teen die einde van sy lewe totaal verbitterd. Hy is deur baie van sy eertydse
aanhangers as 'n gevaarlike man beskou. Soos 'n boer dit by geleentheid gestel het,
so skryf De Waal: ‘Du Toit is soos 'n bok: alles waaraan hy kou, vrek.’8 En
Langenhoven voeg hierby dat die Patriotbeweging idealisties nie ‘hoog-besield’ was
nie: ‘Die werk wat daar gedoen is, tref ons vandag soos die werk van kinders,
gebrekkig aan skoonheid, aan kennis, en aan vernuf. Met so 'n gehalte van propaganda
vuur jy geen volk tot onstuimige geesdrif aan nie.’9
Dit spreek dus vanself dat daar in Afrikanergeledere nie op die werk van die Eerste
Afrikaanse Beweging voortgebou kon word nie, maar
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dat daar 'n nuwe inset in die stryd moes kom. Mense wat hulle wél met die belange
van Nederlands of Afrikaans bemoei het, was hoofsaaklik as joernaliste aktief
werksaam, soos J.H.H. de Waal by De Goede Hoop in Kaapstad en Gustav S. Preller
by De Volkstem in Pretoria. In Oudtshoorn was Het Zuid-Westen een van die plaaslike
koerante. Dit is in 1900 tydens die Anglo-Boereoorlog opgerig. Dit het twee maal
per week, op Maandae en Donderdae, verskyn en is gestig as mondstuk vir die
boerebevolking, al het dit artikels in sowel Hollands as Engels opgeneem. Die kantoor
van die blad was in Hoogstraat op 'n deel van die perseel wat vandag deur Ackerman
beset word. As koerant was dit 'n taamlike allegaartjie met plaaslike nuus, en baie
mense het dit bloot gekoop ter wille van die advertensies en berigte oor vendusies.
Dit was gerig op al die suidwestelike distrikte en is versprei in Oudtshoorn, Calitzdorp,
George, Uniondale, Mosselbaai, Knysna, Prins Albert, Ladismith en Riversdal.
Die eerste redakteur van Het Zuid-Westen was Nico Hofmeyr, neef van J.H.H. de
Waal en skrywer van Kijkjes in de geschiedenis (1893). Hy kon in sy posisie iets vir
Afrikaans gedoen het, maar in sy termyn as redakteur was daar geen berigte oor dié
taal nie. ‘(My) brawe ou neef’, so skryf De Waal, ‘was meer van 'n wysgeer en 'n
sanger as 'n stryder. Hy het met die laaste mens wil maats bly. Gedurende die amper
drie en 'n half jaar dat hy aan Het Zuid-Westen verbind was, het hierdie blad Afrikaans
heeltemal negeer!’10 Hofmeyr kon, volgens De Waal, nie insien dat ons nie 'n
letterkunde kon kry solank die volkstaal geminag word nie. In 'n artikel uit 1902 wys
Hofmeyr daarop dat ons in Suid-Afrika nog geen nasionale letterkunde het nie, ten
spyte van al die boustowwe tot ons beskikking. Die enigste uitsondering was Olive
Schreiner, wie se Story of an African farm in 1883 verskyn het, maar van wie reeds
jare lank niks meer gepubliseer is nie. ‘De taalkwestie en het rassegevoel’, waarmee
Hofmeyr die dispuut tussen Afrikaners en Engelse bedoel, ‘hebben de productie van
een nationale letterkunde voor Zuid Afrika bijzonder in den weg gestaan.’11
Na Hofmeyr se uittrede in Januarie 1904 was onder andere P.W. de Villiers 'n tyd
lank redakteur van Het Zuid-Westen. Hy was ook ultraversigtig wat sy houding
teenoor Afrikaans betref, maar het tog heelparty gediggies en prosastukkies uit ander
blaaie oorgeneem.12 Na 'n reeks verwisselings het J.H. Malan, later bekend vir Boer
en barbaar, Die koms van 'n republiek en ander werke, redakteur geword. ‘Hy was’,
so
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skryf Langenhoven in U dienswillige dienaar, ‘'n oortuigde en hartelike
Afrikaans-voorstander maar 'n seer verstandige en voorbeeldige langsaam haastende.
Ook hy het op die ou sukkelpad aangehou. Gedurende sy tyd het daar af en toe
stukkies van my in die “Het Zuid-Westen” verskyn, meeste by eleksietye, en almal
òf in Engels òf in Hooghollands. Later - dit was ná die ontwaking - het ek
“letterkundige” stukkies in Afrikaans bygedra - enkele daarvan is in my “Stukkies
en Brokkies” herdruk, 'n stuk of wat het oorgeloop tot vandag toe in “Ons Weg deur
die Wêreld”.’13
Langenhoven se voorstelling van Malan se beleid en werksaamhede as redakteur
is op bepaalde plekke gedeeltelik onjuis en onbillik, soos L.W.B. Binge en later ook
J.C. Steyn aantoon.14 In die tydvak 1908-1911 het die blad in die rubriek
‘Ligstraaltjies’ verskeie toneelstukke in Afrikaans gepubliseer, nog voor Langenhoven
se bydraes wat in 1911 in Stukkies en brokkies opgeneem is. In die laaste paar maande
van 1911 was daar ook verskeie hoofartikels en berigte in Afrikaans. Op 26 Februarie
1912 skryf Malan oor die taalsituasie in Suid-Afrika en noem hy die geval van Malta,
waar Italiaans, ten spyte van pogings deur die Britte, steeds die amptelike taal is. Op
28 Maart 1912, in die laaste nommer van Het Zuid-Westen wat hy redigeer, vra Malan
waarom Harm Oost se nuwe blad De Week nie sommer uit die staanspoor in Afrikaans
verskyn nie.15 En ter ondersteuning van Langenhoven se pleidooi in Ons Land en die
verwyt van ‘hink op twee gedagtes’ sê Malan in die uitgawe van 11 Augustus 1911:
‘Het langer hinken op twee gedachten, is een onrecht aan de opkomst van Afrikaanse
letteren, kunst en wetenschap, is en blijft een krenking van de natuurlijke taalrechten
van het kind op school zoowel als van den ouder, ja, is een onweerzeglijke
aanmoediging van een voor de moedertaal, gevaarlijke geneigdheid die
vereenvoudigers beweren te bevechten met hand en tand.’16
In U dienswillige dienaar sê Langenhoven dat hy tydens 'n maand lange verlof
van Malan gevra is om die hoofartikels waar te neem. Langenhoven het dié artikels,
onder meer 'n reeks waarin hy tydens die Hervormingsfees 'n aanval op die
Rooms-Katolieke Kerk doen, in Afrikaans geskryf, iets wat vir die lesers 'n
‘openbaring’ en vir die direkteure 'n ‘ontnugtering’17 was. Toe Malan vroeg in 1912
as redakteur bedank, het die direkteure Langenhoven se aansoek aanvaar. ‘As ons
ons koerant gelees wil hê’, so gee Langenhoven hulle argumentasie weer, ‘moet ons
daardie man kry om hom te redigeer.’18
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In sy reeds aangehaalde artikel oor die taalstryd rondom Langenhoven en Malan en
Het Zuid-Westen in die jare 1910 en 1911 wys J.C. Steyn daarop dat Langenhoven
nalaat om te vermeld dat Malan in werklikheid gedwing is om as redakteur te bedank.
Malan was simpatiek teenoor genl. J.B.M. Hertzog toe hy betrokke geraak het in 'n
hofsaak teen W. Fraser, 'n inspekteur van onderwys wat weens dwarsboming van
die Vrystaatse onderwyswetgewing deur hom afgedank is. Op Oudtshoorn was Malan
een van die twee lede van 'n komitee wat geld vir Hertzog ingesamel het om sy
hofonkoste te dra. In 'n hoofartikel in Het Zuid-Westen van 11 Desember 1911 skryf
Malan dat hy altyd 'n getroue ondersteuner van die Merriman- en later Botha-regering
was, maar dat hy van tyd tot tyd op foute wou wys. Atties Fourie, later 'n baie goeie
vriend van Langenhoven, belê 'n direksievergadering en sê dat hy die houding van
Het Zuid-Westen teenoor die regering vyandig vind, al kon hy volgens Malan nie 'n
enkele artikel toon ‘waar ons nie naar sijn sin handelde’.19 Die artikels waarteen
Fourie dit wel kon gehad het, is die stukke waarin Hertzog feitlik aangemoedig word
om met die regering te breek en oor die taalregte wat Afrikaners moet handhaaf.
In Het Zuid-Westen van 15 Januarie 1912 verskyn 'n advertensie ‘voor de positie
van Redakteur van “Het Zuid-Westen”’ teen 'n salaris van £30 per maand en met die
stipulasie dat pligte op 1 April 1912 aanvaar moet word. Op 28 Maart 1912 gee
Malan in die laaste uitgawe onder sy redaksie 'n uiteensetting van sy beleid. Hy het
gepleit vir gelyke regte vir albei ‘rasse’ op skool, in publieke kantore en op die
spoorweë. Verder, so voeg hy by, het hy geveg vir ‘nasionale belange’ en ‘dat die
meer aanspraak het dan partij belange’. Sy opvolger, so kondig hy aan, is C.J.
Langenhoven. ‘Die heer Langenhoven’, skryf hy, ‘voer 'n geslepe pen bestier deur
'n gesonde verstand en die lesers mag oértuig wees van altoos gesonde, oorspronkelike
gedagtes van hem te lees.’ Langenhoven sal volgens hom ‘tot die self-praat joernaliste
behoor’, nie net 'n ‘weerklank’ wees van ander stemme nie.20

II
Die eerste uitgawe van Het Zuid-Westen waarvan Langenhoven redakteur was, het
op 1 April 1912 verskyn. In sy eerste hoofartikel sê hy dat hy altyd namens homself
sal praat, nie namens 'n anonieme ‘ons’ nie.
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‘Die nieuwe redaksie-besem’, so skryf hy, ‘sal seker probeer om skoon te veeg. Al
te skoon hoop ik nie, want 'n man kan liggies die vloerblad beskadig - en die is meer
wêrd als die besem. Daarom neem ik hierdie gelegenheid waar om met alle
beleefdheid die hulp van mij lesers in te roep. Dit is hulle blad meer als mijne: die
editeur is maar die toebereider van die spijs wat sij lesers moet eet. Hij moet gee wat
hulle smaak bevredig - nie altijd nie, want nou en dan is daar medisijne nodig, en sij
smaak behoort altijd 'n weinigie hoger en fijner te wees als die van die mindere onder
sij gaste sodat dit nie vir die meerdere te laag is nie en sodat die andere langsamerhand
kan gewend word aan fijner ete. Tog, die smaak moet nie vreemd en uitheems wees
nie. Dan eet hulle glad nie en die kos word vermors. Daarom sal die wenke van mij
lesers mij welkom wees als hulle vind dat ik in hierdie skottel te veel sout gegooi
het of dat daardie ander te laf is.’
Reeds uit hierdie inleidende woorde blyk twee aspekte wat kenmerkend van
Langenhoven se artikels en sy redigering van Het Zuid-Westen sou word: die wyse
waarop hy sy lesers by sy skryfwerk betrek en die beeldspraak wat uit die
ervaringswêreld van sy meestal agrariese lesers voortkom. Daarom dat hy vra om 'n
groter leserspubliek sodat die koerant uitgebrei en korrespondente op die omringende
dorpe aangestel kan word. Verder vra hy vrywillige bydraes van sy lesers, onder
meer oor wat daar op die boereplase gebeur. ‘Mij eenvoudige lesers’, skryf hy, ‘moet
tog nie bang wees om 'n nieuwsbriefie te stuur net omdat hulle eenvoudig is nie. Als
hulle nog eenvoudiger is als ik, sal ik dankbaar wees om van hulle te leer; want
eenvoudigheid is mij hoogste ideaal.’ Hy wil graag rapport ontvang oor die aktiwiteite
van debatsverenigings, ‘C.J. en Strewers takke’, politieke vergaderings e.d.m. En hy
wil hê sy lesers moet die koerant lees, nie net na die advertensies kyk nie. ‘Ons
Afrikaners’, sê hy, ‘lees te min. Ons praat van opvoeding: maar wat help
skoolopvoeding sonder 'n latere lewens-opvoeding? En waarvandaan kom die kosbare
huis-opvoeding vir jou kinders als jij nie dageliks jou eige verstand oefen en brei
nie?’ Ten slotte sê hy dat hy sy plig sal doen, ‘sonder vrees of guns of vooroordeel,
buiten alleen die vrees van te verval in onwaarheid; die guns wat passelik is bij die
partijdigheid deur elkeen verskuldigd aan sij vaderland; en die vooroordeel wat van
sodanige partijdigheid onafskeidelik is; dat ik eerlik genoeg sal wees om mij
persoonlike eigensinnigheid ondergeskik te hou aan die belange van mij direkteure,
maar mannelik genoeg
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om hulle belange nie te verhef bowe die welvaart van mij volk nie; dat ik mij vijande
nie sal veroordeel waar hulle gelijk het nie, en mij vriende nie sal gelijk gee waar
hulle verkeerd is nie.’ In 'n aparte stuk bedank Langenhoven sy voorganger, veral
vir wat hy gedoen het as ‘kampvegter vir die gebruik van ons moedertaal als skrijftaal’
en vir sy voorliefde vir ons vaderlandse geskiedenis.
Die gerigtheid op die leserspubliek word naas die vertroude verwysingsveld ook
versterk deur die regstreekse praatstyl wat Langenhoven beoefen en die didaktiese
ingesteldheid wat 'n konstante kenmerk van sy latere skryfwerk sou bly. In 'n brief
wat hy in Mei 1914 aan D.F. Malherbe skryf, sê hy dat hy met sy skryfwerk sy volk
aan die lees en aan die dink wil kry. Daarom beoefen hy 'n soort middeweg tussen
die populêre roman ‘en die onpopulaire droog-filosofiese verhandeling’ en aarsel hy
nie om ‘die “objectionable” didaktiese vorm’ te beoefen nie, met ‘die
eenheid-missende verbrokkeling in onsamehangende opstelletjies’ as resultaat. Hierdie
karakterisering is in 'n groot mate waar van die hoofartikels wat Langenhoven in sy
termyn as redakteur van Het Zuid-Westen sou skryf, 'n tipe joernalistiek wat met sy
gerigtheid op die leserspubliek, die verwysings na 'n vertroude wêreld, die didaktiese
ingesteldheid en die beoefening van 'n wellewenskuns ook die basis van sy latere
Aan stille waters sou wees. Langenhoven wou sy mense opvoed en aan die lees kry
in hul eie taal. Daarvoor moes hy die taal self op 'n wyse hanteer wat vir hulle
aantreklik sou wees en aansluit by 'n wêreld en waardesisteem wat vir hulle bekend
en aanvaarbaar was.
Al hierdie faktore was deurslaggewend vir die vroeë en onmiddellike sukses van
Langenhoven as joernalis. In U dienswillige dienaar sê hy dat Het Zuid-Westen
spoedig ná sy toetrede ‘wyd en syd bekend (was) as 'n blad met 'n lewende persoonlike
siel daarin’ en dat die land ‘gedreun’ het ‘van Afrikaans-propagandakrete soos nooit
tevore gehoor was nie’.21 Net een maal, sê hy, ‘was daar 'n geskil tussen my en 'n
direkteur, en die afloop van die saak was dat nie ek nie maar hy bedank het’.22 Sy
direkteure het nooit vir hom probeer dikteer nie, selfs nie as hy in debat was met
predikante, professore of politieke leiers nie. ‘Met “Het Zuid-Westen”’, skryf hy,
‘had ek my wapen in die hande gekry, en my hart en siel was in die stryd. Nooit
tevore en nooit daarná het ek op die lang aanhou so hard gewerk dag en nag aanmekaar
nie.’23
Aanvanklik, so skryf Langenhoven in U dienswillige dienaar, was hy alleen by
Het Zuid-Westen, maar met die uitbreiding van die blad moes
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hy hulp kry. Sy eerste assistent het met 'n ‘kragtige aanbeveling’24 van elders gekom.
‘Daar het niks groots aan hom makeer’, voeg Langenhoven met 'n kenmerkende
ironiese ondertoon by, behalwe dat hy as ‘vars-ingevoerde Hollander...van ons land
se omstandighede en behoeftes niks af wis nie en geen Afrikaans geken het nie.’25
Daarby wou hy sy eie werksure kies. ‘Nadat hy’, gaan Langenhoven voort, ‘'n paar
maal om halftwaalf op kantoor gekom het om te sê hy gaan net gou eers brekfis, het
ons hom, weer met 'n kragtige aanbeveling, elders heen oor die weg gehelp.’26 Uit
dokumente in die Stellenbosse Langenhoven-versameling blyk dit dat hierdie
‘vars-ingevoerde Hollander’ O. Felix Prins was. In Mei 1912 was hy verbonde aan
De Volkstem, wat in daardie stadium geredigeer is deur dr. F.V. Engelenburg, die
persoon wat Prins saam met Gustav Preller so ‘kragtig’ by Langenhoven aanbeveel
het. ‘Myn journalistieke ervaring’, skryf Prins, ‘strekt zich uit over grote europese
dagbladen, zowel hollandse als engelse. Ik ben volkomen op de hoogte van
journalistieke werk, in al zyn biezonderheden.’
Blykbaar was Prins hoogstens twee maande by Het Zuid-Westen, want in Augustus
1912 word die betrekking van 'n joernalis geadverteer. Hierdie keer is die vakature
gevul met die aanstelling van 'n Joodse dame, Sarah Goldblatt. Alhoewel ook sy
Afrikaans nie geken het nie, kon sy dit gou leer en het sy baie gou Langenhoven se
hartstog vir Afrikaans haar eie gemaak. Sy het in September 1912 by Het Zuid-Westen
begin en 'n week na haar aankoms kon Langenhoven haar een van die eerste
eksemplare van sy Verjaardagboekie gee, die eerste present wat sy van die Chief soos sy hom al gou genoem het - sou ontvang. Voorin het hy geskryf: ‘Jij het al die
raad nie nodig nie; maar die spreuke kan jou leer spel.’ By sy handtekening verskyn
die datum September 1912.
Baie gou was Sarah Goldblatt naas Langenhoven se ‘Sub’ by die kantoor ook sy
persoonlike assistent en sy ‘intieme huisvriendin’.27 Saam met die setters moes hulle
al die werk doen: proewe lees, advertensies, telegramme en kabelgramme vertaal,
self feitlik die koerant vol skryf of deur vertaling uit ander bronne aanvul. ‘Maar ons
twee, ek en die sub,’ skryf Langenhoven, ‘het die ding deurgesien en twee maal in
die week met 'n groot koerant uitgekom. En nooit gekla nie want die werk was ons
lus, ons hele hart was daaraan gewy. Want ek het van haar net so 'n Afrikaner gemaak
as wat ek self is. En die politiek was bysaak;
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nuusberigte, rampe en geboortes en sterfgevalle, huwelike en egskeidings, was maar
aanvulling; die hele “Zuid-Westen” was nommer vir nommer een aanhoudende
dawerende geskal van Afrikaans-propaganda, met teorie en praktyk, met voorskrif
en voorbeeld.’28
Dit beteken nie dat die koerant uitsluitlik oor die Afrikaanse taal gehandel het nie.
Van tyd tot tyd het Langenhoven hom duidelik uitgespreek oor aktuele
aangeleenthede. Op 4 April 1912 skryf hy ten gunste van immigrasie uit Engeland,
Holland en Duitsland, aangesien Suid-Afrika die kennis en kundigheid van dié lande
nodig het. Die immigrante moet egter ons knegte wees, nie ons base nie. Op 8 April
is hy gekant teen vrouestemreg, wat toe in die Volksraad ter sprake kom - 'n standpunt
wat hy tot in die twintigerjare sal handhaaf. Op 22 April kan hy berig oor die
Titanic-ramp, terwyl hy in nuusbrokkies oor die politiek van die dag, hofsake, sport,
boerdery en gebeure in die suidwestelike distrikte skryf. As hoofregter lord J.H. de
Villiers, die regter vir wie hy in die Radziwill-saak in Kaapstad gehoor het, te sterwe
kom, skryf Langenhoven op 3 September 1914 'n hoofartikel waarin hy sy waardering
en bewondering betuig, ten spyte van die feit dat die ontslapene nooit ten gunste van
Afrikaans was nie. Wat hy wel waardeer, is die ‘adel van hart en hoof en handel’ en
die afkeer van alle omkopery, knoeiery en korrupsie. Sonder mense soos De Villiers
sou ons, so sê Langenhoven met 'n heenwysing na sy eie ervaring as advokaat, ‘geen
begrip gehad het van die mogelikheid van 'n ander soort regsisteem nie - waar jij in
die tronk kon gehou word sonder verhoor, waar jij jou regverdige saak verloor omdat
jou tegepartij rijk genoeg is om die regbank om te koop - had ons nie die ondervinding
van 'n wettelose tijd onder ons toen die Krijgshof hier 'n spotternij was van alle
regbedéling. Diegene van ons wat met daardie militaire Hof te doen had,... het
daardeur geleer om te waardeer wat ons burgerlike reg-stelsel vir ons beteken.’ Wat
hy naas De Villiers se bekwaamheid en kennis in die besonder by hom waardeer, is
sy eenvoud, 'n eienskap wat Langenhoven altyd vooropgestel het en wat ook sy
strewe in sy logiese betoë was. Hoe ingewikkeld 'n saak ook was, skryf hy, ‘hoe diep
hy ook deur twee-duisend jaar oue latijnse boeke moes snuffel; om 'n beginsel op te
spoor: sijn uiteensetting was altijd so kristal helder als die regenwater uit die hemel.
En dit is eén van die hoogste kenmerke van 'n diepe verstand: helderheid van
uitdrukking.’
By twee geleenthede doen Langenhoven ook verslag oor gebeurte-
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nisse in sy eie familiekring. Op Saterdag, 11 Mei 1912, word die huwelik bevestig
van John Schiller Allison en Anna Elizabeth Christina van Velden, Vroutjie se oudste
dogter uit haar eerste huwelik. Allison, magistraat in Pretoria, is in Edinburgh,
Skotland, gebore. Die moeder van die bruid is ingebring deur haar seun Hugo van
Velden, die bruid deur haar stiefvader. Die bruid se halfsussie, Margarita
Langenhoven, was 'n ‘soort van informele bloeme-meisie’ - haar ‘ou hartjie
halfgebroke...over die weggaan van haar beminde suster’. Na die troue is die jong
egpaar na die Wildernis. Van daar sou hulle na Kaapstad gaan en daarna op 20 Mei
na Europa, waar hulle tot Oktober sou bly. Hulle was, volgens die berig, sewe jaar
verloof en het mekaar die laaste vyf jaar nooit een keer gesien nie, al was daar darem
elke dag 'n brief oor en weer! En in Junie 1912 kan Langenhoven berig dat sy stiefseun
Hugo van Velden sy finale wetseksamen in Kaapstad geslaag en hom dus as prokureur
bekwaam het. Opvallend, gedagtig aan Langenhoven se persoonlike probleme in dié
verband, is dat daar in September en Oktober 1914 lang artikels oor die drankhandel
verskyn waarin die redakteur vir strenger beheer pleit. In Desember 1913 moet Sarah
Goldblatt berig dat die redakteur met verlof is en ‘wegens ongesteldheid’ waarskynlik
'n geruime tyd afwesig sal wees. Drie dae later, op 18 Desember 1913, skryf sy dat
hy nog afwesig is, maar ‘dat dit nou baje beter gaat met sij gesondheid. Hij gaat
vooruit.’ Alhoewel daar geen sekerheid oor bestaan nie, vermoed 'n mens dat
Langenhoven in hierdie tyd ineengestort het, waarskynlik as gevolg van drukke
werksaamhede en die daarmee gepaardgaande spanning wat hy met oormatige gebruik
van Limosin-brandewyn wou verlig. Naas sy druk program by die koerant skryf hy
juis in hierdie tyd binne enkele dae sy toneelstuk Die Hoop van Suid-Afrika en vertolk
hy die rol van Piet Retief in die Oudtshoornse opvoering daarvan, 'n bykomende
verpligting wat vir die reeds oorlaaide gestel te veel was.
Maar naas persoonlike en plaaslike berigte kon Langenhoven in Het Zuid-Westen
ook aandag gee aan die groot gebeure van sy tyd. Die termyn van Langenhoven se
redakteurskap was trouens 'n bewoë fase in die geskiedenis, sowel internasionaal as
in dié van Suid-Afrika en van die dorp Oudtshoorn. As genl. Louis Botha, die premier,
Oudtshoorn besoek, skryf Langenhoven 'n ‘ope adres’ wat hy op 1 Julie 1912 aan
die ‘Seer Hoog-Geagte Generaal’ in Het Zuid-Westen as hoofartikel afdruk. Botha
se toespraak op Oudtshoorn verskyn volledig in die
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uitgawe van 4 Julie. In hierdie stadium is Langenhoven nog duidelik pro-Botha, soos
ook in Desember 1912 as hy genl. J.B.M. Hertzog se De Wildt-toespraak rapporteer
en daarna oor die skeuring in die kabinet en die weglating van Hertzog uit die nuwe
ministerie skryf. Ook in De Volkstem van 24 Januarie 1913 verdedig Langenhoven
Botha teen die beskuldiging dat die premier verraad gepleeg het deur die uniform
van 'n generaal in die Britse leër aan te trek. In Februarie 1913 skryf hy lang stukke
oor Hertzog en Botha en betreur hy die skeuring tussen die twee. In Maart 1914 berig
hy oor die val van die volstruisvere in Brittanje, iets wat aan die einde van daardie
jaar tot die ekonomiese ineenstorting van die Oudtshoornse distrik en tot baie
bankrotskappe sou lei. In Julie en Augustus 1914 skryf Langenhoven oor die dreigende
wêreldoorlog en op 6 Augustus berig hy oor die uitbreek van die vyandelikhede
tussen Engeland en Duitsland. Van nou af oorheers die oorlog alle beriggewing,
onder meer met 'n bespreking van die posisie van die Unie van Suid-Afrika in 'n
hoofartikel op 10 Augustus en 'n rubriek wat gereeld onder die opskrif ‘Oorlog
nieuws’ verskyn. Alhoewel Langenhoven in hierdie stadium nie sterk standpunt
inneem nie, is dit tog uit sy hoofartikels van September duidelik dat hy nie baie
ingenome is met Suid-Afrika se besluit om Duitswes-Afrika in te val nie. Hy was
egter sterk gekant teen die Rebellie, wat hy as 'n wettelose en sinledige opstand
beskou het, al het die dood van genl. Koos de la Rey en die teregstelling van Jopie
Fourie hom diep aangegryp. Op 2 November skryf hy oor die Rebellie: ‘Ons moet
groter wees als om ons deur wie ook, deur jingoes of deur ons eie ontrouwe leiers,
als ons hulle so beskouw, tot wetbreuk en troubreuk te laat vertoorn.’ Wanneer hy
op 23 November weer oor die Rebellie skryf, sê hy dat die regering alles moontlik
gedoen het om nie die wapen op te neem nie. Van die Vrystaatse voormanne - en
hier het hy duidelik Hertzog in gedagte - het egter nie genoeg gedoen om die Rebellie
te keer nie. Op 3 Desember skryf hy oor die persoonlike en staatkundige gevolge
van die Rebellie.
Alhoewel Langenhoven se simpatie in hierdie moeilike tyd in die Afrikaner se
geskiedenis by sy eie mense was en hy reeds met 'n kritiese oog na Botha en Smuts
se flirtasie met Brittanje gekyk het, was hy as regsgeleerde afkerig van wettelose
optrede en het hy Duitsland as die ontwrigtende mag in Wes-Europa beskou. Anders
as by baie ander prominente Afrikaners uit dié tyd was daar by hom geen Duitse
simpatieë aanwesig nie. Nêrens blyk dit duideliker as uit die ‘Ope brief aan
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Keiser Wilhelm van Duitsland’ op 7 September 1914 in Het Zuid-Westen nie. Die
wyse waarop Langenhoven die Europese krisis en die bedenklike etiek in die optrede
van Duitsland met die krisis in Transvaal minder as twintig jaar tevore verbind, moes
sterk tot sy meestal eenvoudige lesers gespreek het. Dit is 'n skitterende voorbeeld
van die soort joernalistiek wat Langenhoven in sy tyd by Het Zuid-Westen beoefen
het. Die volledige teks van die ‘Ope brief’ lui as volg:
Toen dr. Jameson sijn onnosele roofinval gemaak het in die Transvaal
in en toe die boere hom sommer daar vasgedruk het, onthou jij nog - het
jij dadelik als 'n ridderlike beskermheer opgetree van onregverdig bedreigde
staatjies en Oom Paul Kruger 'n telegram van gelukwensing gestuur omdat
hij met sukses die onafhanklikheid van sijn land gehandhaaf het. Niemand
had jou om die telegram gevraag nie. Jij kon dit vir jou gehou het maar
dit was mooi van jou. Dit het die Transvalers laat voel dat die grote
mogenheid waarvoor hulle bevreesd was, hulle nie sou kon aanval en
verniel nie. Daar was 'n ander mogenheid wat aan hulle kant sou staan,
maar enige jare later toen dit nie meer Jameson en Rhodes was wat die
Transvaal wou annekseer nie maar die gevreesde Engeland self, het jij
toen bij die belofte van jou vorige handelswijse geblij? Het jij toen aan
Engeland geseg: Wag 'n bietjie. Als julle teen die Transvaal oorlog maak
dan maak julle teen mij oorlog. Ik is sijn kampvegter. Dit had 'n mens die
reg om van jou te verwag. Jij had immers uit jou pad gegaan om vir jou
in daardie posisie te plaas - maar nee, toen roep jij jou generale staf
bijmekaar en jij trek 'n plan van operasies op nie vir die Transvaal om hom
te verdedig nie! Nee vir die sterke Engeland om die handjievol Boere
soveel makliker te oorweldig. Seg nou vir mij: Jij roem altijd daarop dat
die Here aan jou kant is. Was hy aan jou kant albei kere toen jij die
telegram aan Kruger gestuur het en toen jij die krijgsplanne aan Engeland
gestuur het? Als 'n private man in die dagelikse omgang so sou handel sou
ons hom almal verafsku als 'n valsaard en 'n leugenaar en 'n bedrieger.
Van jou, die opperheerser van 'n magtige en beskaafde volk, moes 'n mens
nog meer verwag als van jou partikuliere buurman.
En toen Engeland nou besig was om die arme ou volkie van die Transvaal
uit te roei en dieselfde Paul Kruger op sijn oudag als 'n
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banneling en vlugteling uit sijn vaderland bij jou wou kom aanklop om
hulp, die dag toen hij nie gelukwense nodig had nie, op sijn voorspoed nie
maar bijstand in sijn ellende, het jij hom toen ontvang en jou spijt te kenne
gegee dat jij hom in 'n onbedagsame oomblik mislei had met 'n belofte
wat jij nie nou in die vermoge was om uit te voer nie.
Nee, jij wou hom nie eens sien nie, jij het jou deur in sijn gesig toegeslaan.
Als ik nou kon beskouw dat jij skaam was om die ouman in die gesig te
kijk dan sou ik gedenk het Willem het darem nog 'n gewete wat hom
hinder, daar is hoop vir sijn bekering, maar jij het 'n audiënsie aan Kruger
geweier en aan Rhodes vergun. Kruger was klaar. Daar was niks uit hom
te haal nie. Uit Rhodes dog jij jij kon voordeel maak, alleenlik Rhodes
was te slim vir jou.
Kijk, Willem, ik wou nou aan jou skrijf nie om ou koeie uit die sloot te
haal nie maar om te gesels oor die gruwele wat jij vandag aan die gang
het daar in Europa maar hulle raak mijn land ook en daarom moes ik jou
Suid-Afrikaanse politiek aanroer om 'n misverstand uit jou gedagte uit te
praat. Ons Afrikaners is baie eenvoudig en liggelowig en goedvertrouwend.
Daardeur het ons ons baie deur gewetenlose uitlanders soos jij laat in die
nek kijk. Maar neem dit nou van mij Willem en verstaan dit goed - ons
laat ons nooit tweemaal van dieselfde man vergoed, ons laat ons nooit
tweemaal van dieselfde man verneuk nie. Ik sien die plan wat jij met
Suid-Afrika aan 't broei het. Noudat dit nie ons is nie, maar jij wat in die
nauwte sit, nou wil jij weer beloftes maak, jij wat die Transvaal en die
Vrijstaat wou help teen Engeland toen die hulp nie nodig was nie en nie
wou help nie toen dit wel nodig was. Jij wil nou hê hulle moet jou help
teen Engeland.
Ik weet van Duitse invloed in Suid-Afrika in mijn eie journalistiek. Nog
lank voor hierdie oorlog het ik hulle gevoel. Jij het seker 'n rapport gekrij
van 'n onderhoud wat ik hier gehad het met 'n lid van die staf van jou
konsulaat in die Kaap omtrent twee jaar gelede, 'n onderhoud wat hij
gesoek het, nie ik nie. Duitsland doen sijn werk degelik ook met die pers
van vreemde lande en waar ik vandag in Suid-Afrikaanse blaaie pro-Duitse
artikels aantref wat net van die Duitse roem weet en niks van Duitse
roekeloosheid nie, daar begin ik op die gedagte te kom dat daar 'n
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verklaring te vinde is vir wat anders onverklaarbaar was. Hoe het dit gekom
dat dieselfde Duitsland wat vir Leuven afgebrand het en bomme uit
lugskepe afstort op vrouwens en kinders, en neutrale skepe verongeluk
met ronddrijwende mijne op die see, hoe is dit te verstaan dat dieselfde
Duitsland onse skip, die ‘Galician’, in haar mag had en kon verniel, maar
ongehinderd laat gaan het met geen ander beskadiging nie als om die
draadloostoestel te vernietig en een of twee militêre offisiere
krijgsgevangenes te neem?
Waarom het Duitsland so gou en geredelik 'n apologie gemaak omdat die
patroljie uit Duits Suidwes-Afrika nou die ander dag per ongeluk 'n paar
tree oor ons grens getrek het bij Nakob? Watter apologie was daar dan
nodig, ons is dan in 'n staat van oorlog? Ik hoef nie verder oor hierdie
besigheid uit te wei nie, 'n goeie begrijper het 'n halwe woord nodig. Ik
het genoeg geseg om jou te laat verstaan dat ik weet wat die plan met
Suid-Afrika is maar luister nou Willem al daardie moeite en al daardie
konsiderasie is tevergeefs. Als jij Suid-Afrika wil hê sal jij hom moet kom
uitspook, nie uitknoei nie. Ons weet wat die Engelse regering is en ons
weet wat joue is. Selfs die burgers van die kort gelede geannekseerde
Transvaal en Vrijstaat het meer vrijheid en onafhanklikheid in 'n afgelege
Britse kolonie als jou volk in hulle eie Duitsland. Ons sal nie goedwilliglik
ruil nie en als jij met mooi beloftes kom, ons weet wat jou beloftes werd
is.
En oor daardie punt is dit nou eigentlik wat ik aan jou skrijf oor die
heiligheid van 'n gegewe woord oor waarheidsliefde en regsinnigheid en
'n gevoel vir die ewemens. Ik onthou dat jou voorvaders bekend was vir
hulle woordvastheid en vir hulle respekt vir God en Sijn Gebod. Ik onthou
dat ons die grootste deel van ons reformasie-erfenis aan jou land
verskuldigd is. Nog vandag roem die Duitse skoolboeke oor ‘Die alte
Deutsche Treue’ en oor die ‘Alte Gott van Duitsland’, maar jou roekelose
ewemens minagtende militarisme het vir jou en jou volk ver van daardie
hoge karakter agteruitgebring.
Toen jij vir Bismarck afgeset het kon 'n mens denk sijn politiek was nie
regverdig genoeg naar jou sin nie. Die man wat die Emstelegram vervals
het om die Frans-Duitse oorlog van 1870-71 aan die gang te set en later
daaroor gespog het, die man wat daarop geroem het dat sijn lewensdoel
om Duitsland groot te maak ge-
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grond was op die fondament van ‘Blut und Eisen’ (bloed en yster), op
geweld waar die tegenparty swak is en op bedrog waar hij sterk is. Daardie
groot staatsman Bismarck is nog vandag 'n gevierde afgod onder jou volk
omdat hij hulle sover gebring het om te kan sing ‘Deutschland über Alles’.
Maar jy het hom nie uit die diens van sijn vaderland uitgeskop omdat hij
gewetenloos was nie. Jou dade wijs dat jij net so gewetenloos is als hij.
Dis juis die soort dienaars wat jij nodig het. Maar omdat hij wou baas
wees, daar was plek aan die hoof van jou regering vir meer als twee skelms
maar nie vir twee base nie. Toen die Engelse gesant 'n maand gelede van
jou Minister geëis het om die neutraliteit van België nie te skend nie, was
jou Duitse dienaar verwonder dat Engeland oor 'n blote stukkie papier
wou oorlog maak. Ja 'n blote stukkie papier was dit, maar daar was 'n
Duitse belofte op daardie blote ou stukkie papier. Dit was 'n plegtige
traktaat. Is dit die ‘Alte Deutsche Treue’ en is dit volgens die bevel van
die Alte Gott van Duitsland wiens naam jij dag vir dag belaster deur hom
in te roep als jou medeheerser en vennoot in jou onheilige dade om 'n
belofte te maak en hom uit te skrijf en te onderteken en dan te repudieer
met veragting omdat hij op 'n blote papier staat.
Waarop moet 'n Duitse staatsbelofte in die toekoms geskrijf word om die
ander partij die waarborg te gee dat hij sal nagekom word? Watter ander
skrijfmateriaal als blote papier sal in die toekoms 'n Duitse belofte meer
werd maak als 'n blote Duitse belofte?
Ons weet wie jou vennoot is Willem, nie die Here nie maar Krupp. Uit
daardie kanonfabriek het jij al miljoene getrek vir jou private sak en al die
bewapening deur die lengte van jou regering het die profijte geswel en
met daardie ontsaglike bewapeningstrijd deur jare en jare weet jij wat jij
uitgevoer het. Jij het jou leger so klaar gemaak dat hij nou op 'n strooptog
en rooftog alle menselikheid kan vertrap en alle tegenstand skijn te oorwin,
maar wat sal die koste daarvan wees vir die toekoms? Die sal ons laat blij.
Die Alte Gott van Duitsland sal daarvoor sorg op sijn manier en sonder
om jou vennootskap te raadpleeg. Maar die koste van die verlede. Wat
was hulle? Deur al die jare deur die dreigende gevaar van jou leger het die
rest van die nasies moes wapen tot 'n koste alles tesame van bijna 'n miljoen
pond op 'n dag en dit terwijl die wêreld vol armoede en ellende en gebrek
was. In elke beskaafde
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land op die aarde is daar jaar in en jaar uit deur al die dage van jou regering
mense gewees wat nakend was en klere kon gehad het, wat honger was
en kos kon gehad het, wat nes heidens opgegroei het en opvoeding kon
gehad het, wat dood is van verwaarlosing en die lewe kon behoue gewees
het, en jij met jou bewapening van leger en vloot, met jou onversadigde
eersug en met jou aandeel in die Kruppfabriek, jij Willem was die oorsaak
daarvan, al daardie smart en lijding en ongeluk is op jou rekening.
Als jij nou denk aan wat België 'n maand en 'n half gelede was en wat hij
vandag is, Willem is daar niks wat jou hinder nie wanneer jij in die publiek
bid vir die segepraal van jou wapens, wanneer jij self in die preekstoel
klim om die diens te lei en die preek te hou. Wanneer jij in elke proklamasie
roem dat die Here aan jou kant is, is daar geen die minste berouw in jou
hart, geen aanklag van jou gewete oor die verwoesting wat jij op daardie
onskuldige volk gebreng het nie. Hulle was vlijtige en welvarende mense
met meer bevolking per vierkante mijl als in enige ander land van die
wêreld. Hulle had niks met jou rusie te doen nie, selfs nie die kronkelige
valsheid van Duitse diplomatiek kon 'n voorwendsel van 'n oorsaak vir
oorlog teen hulle uitdink nie, maar uit 'n toestand van geluk en vrede het
jij hulle in een maand tyd verpletter tot wanhoop en onuitspreeklike ellende.
Hul mans en broers en seuns en vaders het jij bij die duisende uitgeroei.
Op hul slapende stede het jij jou bomme gegooi om vrouwens en kinders
te verpletter. Hulle rare oudhede het jij verwoes en verbrand en
dertigmiljoen van hulle geld het jij geroof om jou middele te verskaf om
die verwoesting voort te set teen andere. 'n Vreemde heerser sit in hulle
vaderlike raadsale. Geen man van hulle kan vandag seg: Dit is mijn land, hierdie, mijn België, mijn vaderland. Ik sal sit en ik sal
opstaan en ik sal gaan waar ik wil nie, al is dit om mijn sterwende vader
te groet, om mijn gewonde seun te verpleeg.
Ik het nog maar begin met mijn aanklag teen jou maar mijn brief word te
lank. Jij sal opgemerk het dat ik jou nie met die titel van Majesteit
aangespreek het nie. Dit is omdat daar terwijl ik aan 't skrijf is, te veel van
mijn ewemense deur jou in die eeuwigheid
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geslinger word om voor 'n ander soort majesteit als die van jou te verskijn.
Op daardie plek tel jou titels nie, net maar jou dade tel daar soos die van
jou slagoffers en jij is 'n bejaarde man. Jij sal self nie die aardse
keiserskroon te lank meer behou nie. Jou idee is om aan die nageslag
bekend te wees als Willem die Grote. Dit kan wees of dit kan anders wees.
Dit sal afhang van die sukses of van die mislukking van jou wêreld
moordplan maar in die werkelike waarheid waaraan jij vreemd is, is jou
naam Willem die Verwoester, Willem die Roekelose, Willem die
Trouwelose. Als 'n blote grootskaal moordenaar, als 'n menshatende
geweldenaar kon 'n man jou maar nog respekteer maar met jou vrome
gehuigel kan 'n mens jou alleen verag en verafskuw.
Langenhoven se sukses met die redigering van Het Zuid-Westen kan in 'n groot
mate daaraan toegeskryf word dat hy sy persoonlike stempel daarop afgedruk het.
In U dienswillige dienaar wys hy daarop dat hy altyd in die ek- in plaas van die
ons-vorm geskryf het, nie in 'n tipe styl ‘“to express the views of the “Zuid-Westen”’29
nie. Die voordeel hiervan was dat hy sy eie standpunt ‘met volle persoonlike
verantwoordelikheid’ kon stel. Hy het ‘niemand uit 'n hinderlaag aangeval of agter
'n heining vandaan uit die donker met klippe en modder gegooi sodat hy nie kon
teruggooi nie’.30 Daarby het hy nie in mense se private sake gaan rondsnuffel nie en
was Het Zuid-Westen geen ‘yellow journal’31 om met sensasienuus beter te verkoop
nie. Dit alles het daartoe gelei dat Het Zuid-Westen gelees is, ook deur lesers ver
buite die suidwestelike distrikte van Kaapland.

III
Maar naas hierdie vertroulike omgang met die leser is Langenhoven se sukses veral
toe te skryf aan die feit dat hy, ondanks aanvanklike teenstand, Afrikaans in sy koerant
geskryf het. As hy in April 1912 redakteur van Het Zuid-Westen word, is hy reeds
oortuig daarvan dat Afrikaans, die taal wat deur alle Afrikaners gepraat word, die
erkende taal van die Afrikaner op alle gebiede moet word, gelykwaardig aan Engels.
Naas die propaganda wat hy met Het Zuid-Westen as podium vir hierdie standpunt
kon maak, het hy in dié blad sy eie vermoë as skrywer
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verder begin ontwikkel. En die propaganda was nie tot die taal beperk nie, want
Langenhoven moes help om nasietrots, waardigheid en respek vir die eie by Afrikaners
aan te kweek.
In hoe 'n mate hy teenstand teen sy gebruik van Afrikaans ondervind het, blyk uit
'n brief wat Langenhoven op 22 Mei 1913 aan Gustav Preller by De Volkstem skryf,
'n baie belangrike dokument waardeur ons 'n kykie kry in alles wat agter die skerms
gebeur het.
Aan die begin van die brief sê Langenhoven dat hy kan insien waarom die mense
by De Volkstem nie oorhaastig en volledig van medium kan verander en Hollands
heeltemal kan uitwerp nie. Baie van die lesers is gewoond aan Nederlands, waarmee
hulle tere assosiasies het en wat oor 'n hele lewe strek. Aan die ander kant is daar die
gevaar dat 'n mens oordrewe versigtig kan wees en die ‘gewig van tegestand’ kan
oorskat. 'n Hervorming het in elk geval nooit anders tot stand gekom as teen die wil
en dank van diegene vir wie se saligheid hy bedoel is nie. Sy ondervinding op
Oudtshoorn, so gaan hy voort, kan van waarde wees in dié verband. ‘Soos jij weet’,
skryf hy, ‘is die ou Kolonie baje meer anti-Afrikaans als die Transvaal. Die rede
daarvoor is ook nie vér te soek nie. Ons opvoedings-stelsel tot hiertoe was baje meer
berekend om ons jeugd Engels-gesind te maak als om hulle met geesdrif te besiel
vir die kant waaraan hulle hoort; en op dié manier het juis ons jongere geslag, bij
wie die enigste hoop is om die harnas van dom-astrande ortodoksie van ons ouer
mense deur te breek, geen ander gevoel vir Hollands ontwikkel nie dan dat hij
geriefelik is in die politiek en 'n ergernis in jou korrespondensie. Solank als 'n man
net so maklik en net so doeltreffend Engels kan gebruik wanneer jij oor “besigheid”
skryf of aan jou vrouw of vriend of famielie, waarom sal jij klaag dat Hooghollands
te stijf is? Jij het immers 'n ander en makliker en gladder skrijftaal wat ook jou
dagelikse spreektaal en denktaal en leestaal en omgangstaal is: en die is nie Afrikaans
nie. En so is dit dan dat hier onder ons, als ik die middeljarige sogenaamd geleerde
Afrikaners onder ons neem: predikante, onderwijsers, dokters, prokureurs en
dergelijke, dan is hulle met seldsame uitsonderinge anti-Afrikaans. Hulle versterk
die ongeleerde buiteman - wat nie kan oordeel tussen geleerd en geleerd nie - meer
en meer in sij tegesin om iets anders op skrif te sien dan die taalvorm wat hij in sij
Bijbel lees en in sij Kerk hoor. So was dit dan toen ik met die “Zuid-Westen” begin
het. Lesers het gedreig om te bedank, die meerderheid van aandeelhouers was
ontevrede, en van alle
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kante moes ik hoor van hotnos-taal en vernedering en agteruit-brengerij van die volk;
en altijd van die kant van skoolmeestertjies en agentjies wat self nie 'n bladsij
Hooghollands kan skrijf wat 'n derde standaard toets sou deurstaan nie. Die ouere
mense het hulle kop geskud oor die nieuwe ketterij; van alle kante was daar niks als
ontmoediging, opposiesie en belediging. Maar in 'n korte jaar is die tegestand deels
tot bedaring gekom, anderdeels oorgegaan in vurige en hartelike ondersteuning; en
als ik in éen woord die resultaat van mij ondervinding moet opsom, dan is dit vireers
dat dosijne op dosijne buitemense nou die blad deurlees wat anders net naar die
vendusie-advertensies gekijk het. Stukke wat verskijn word bespreek en gekritiseer;
korrespondente skrijf hulle eenvoudige insigte in hulle eie taal waarvoor hulle nou
die vrijmoedigheid het; daar is lewe en leeslus gekom in plaas van doodse
belangeloosheid. En daarbij ken ik mijself geen meriete toe nie.’
Tog moet 'n mens by die deurlees van die jaargange van Het Zuid-Westen waarby
Langenhoven betrokke was, juis die eer aan hom laat toekom, want inderdaad het
die blad tydens sy redakteurskap ‘gedreun’ van die propaganda vir Afrikaans. Reeds
op 1 April 1912, die eerste uitgawe waarvan hy redakteur is, skryf hy in Engels oor
tweetaligheid en die regte van die Hollandstalige bevolking. Hy wys daarop dat die
deursnee-Engelsman nie 'n linguis is nie en 'n insulêre instelling het, iets wat in die
Suid-Afrikaanse situasie versterk word deur die huiwering en onsekerheid aan die
Hollandstalige kant om te kies tussen Nederlands, ‘Vereenvoudiging’ en Afrikaans.
Hierdie artikel word voortgesit op 4 April, 'n uitgawe waarin Langenhoven ook
verslag doen oor die Vlaamse taalstryd, wat sekere raakpunte met dié van Afrikaans
het. Op 20 Mei het hy dit oor Hollands in die regspleging, 'n terrein waarop
Langenhoven as advokaat reeds onaangename ondervinding gehad het en wat,
waarskynlik onbewus, die eerste impetus in die rigting van die stryd om Afrikaans
by hom gewek het. Hy noem die geval van 'n persoon in die Vrystaat wat sy getuienis
in die hof in Engels moes lewer en sê dat 'n getuie nie só gedwing kan word nie.
Prokureurs, so gaan hy voort, skryf gewoonlik in Engels aan mekaar, en dít sal die
posisie wees solank Nederlands die ander amptelike taal is. Die vraag kom ook by
hom op in watter taal 'n getuie se verklaring gerapporteer word. As hy 'n Afrikaner
is ‘en hij vertel sij storie in Afrikaans, moet die polies-man dit dan in Nederlands
over-vertaal?’ Uit die briewekolomme in hierdie tyd is daar baie briewe ten gunste
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van Afrikaans, al is daar ook sommige lesers wat nie tevrede is met die taal nie. In
'n redaksionele kommentaar sê Langenhoven dat Het Zuid-Westen al hoe meer veld
wen, omdat die Afrikaanse vorm vir lesers meer aanloklik is. ‘'n Simpele duintjie
wat suiwer gesing word’, voeg hy by met sy nou reeds bekende tegniek om betoog
en beeld af te wissel, ‘is immers oneindig mooier als 'n hoge musiekstuk wat vals
klink.... Die beste bewijs wat ons kan lewer dat Afrikaans 'n taal is, is om hom te
skrijf. Als die twak sleg rook, sal die advertensie op die pakkie jou nie overtuig dat
hij goed is nie; en als hij goed rook het jij die aanbeveling nie nodig nie.’ Ook op 13
Junie skryf hy oor Afrikaans wat ons tot 'n fyn werktuig moet slyp en haal hy
Stellenbosse geleerdes aan wat hulle ten gunste van Afrikaans uitspreek.
Wanneer die goewerneur-generaal, lord Gladstone, in Oos-Londen sê dat Engels
in Suid-Afrika is om te bly en dat hy 'n geloof het in die taal, reageer Langenhoven
in Het Zuid-Westen van 25 Julie 1912. ‘Ik kan verstaan’, skryf Langenhoven, ‘dat
lord Gladstone aan sij eie taal die voorkeur gee en ik respekteer hom daarvoor. So
verwag ik ook dat hij mij moet respekteer omdat ik mijne verkies. Als hij dit wil
doen sal ons twee goed oor die weg kom. Maar daar sal nog eén andersheid bly tussen
ons: dat ik kan sê wat ik wil en hij nie; tot tijd en wijl dat ons ons posiesies verruil.
Wanneer ik dan Gouverneur-Generaal is, en die salaris en die eer van die hoge
betrekking geniet, sal ik in die oog hou dat ik ook die laste van die ambt moet draag:
dat ik mij uit die politiek moet uithou. En hij kan dan, als journalist, tegen die minder
aansien en die geringer inkomste, die kompensasie als tege-wig neem dat hij die
gevoelens waarmee hij besield is in politieke aangelegenhede nie alleen als sij eie
besitting hoef te reken nie, maar dit versprei tot gids van sij dwalende medeburgers.’
Hierdie uitgesprokenheid teenoor mense in hoë posisies was kenmerkend van
Langenhoven se optrede as joernalis en sy geestigheid in dié verband sou baie bydra
tot die gewildheid van sy joernalistieke stukke. Reeds in hierdie tyd het mense met
afwagting na die verskyning van die koerant uitgesien om te lees wat ‘ou Langenhoven
vandag weer alles kwytraak’.
Het Zuid-Westen bestee egter veral aandag aan die posisie van Hollands en
Afrikaans in skole en kerke en oor wat die staat se standpunt ten opsigte van die twee
taalvorme is. In Julie 1912 verskyn daar byvoorbeeld baie briewe in die koerant oor
Engels as kerktaal, sowel deur voor- as teenstanders. Die gedagte word uitgespreek
dat Engelse dien-
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ste in die Hollandse kerke 'n ou instelling is en dat daar 'n behoefte daaraan is, veral
onder kinders wat hulle skoolopleiding in Engels gehad het en die Hollands nie so
goed kon volg nie. En op 24 Oktober 1912 het Langenhoven dit in 'n lang artikel oor
die ‘Taal Ordonnansie’. In dié ordonnansie word daar van die Engelse en die
Hollandse taal gepraat. Met ‘Hollandse’ word duidelik die taal van Nederland bedoel,
al blyk dit dat daar later ook van die ‘gesproke taal’ sprake is. Langenhoven se
argument is dat 'n Engelse kind op skool die taal wat tuis gepraat word, leer en daarin
onderrig ontvang, terwyl dit nie met die Afrikaanse kind die geval is nie. Die
onderwystaal is vir die een kind sy huistaal in naam, terwyl dit vir die ander kind sy
huistaal in werklikheid is.
In antwoord op 'n navraag oor wat sy beleid in verband met die tale in Suid-Afrika
is, stuur genl. Hertzog op 1 November 1912 vir Langenhoven 'n afskrif van sy brief
van 28 September aan mnr. P.L. Breytenbach van die Oudtshoornse distrik. Daarin
sê Hertzog dat ons in Suid-Afrika twee vorme van die Nederlandse taal het, maar
dat nie een van die twee eintlik Nederlands is nie. Albei is deurdronge van ons
Afrikaanse eienaardighede van volkskarakter en landelike omstandighede. Hertzog
voel oortuig daarvan dat Afrikaans nader aansluit by die Afrikaanse volkskarakter,
‘omdat zij ontsprongen is op zuiver Afrikaanse bodem als de echte uiting van
Afrikaanse behoeften en gemoedstoestanden’. Dié taal het dan ook 'n groter reg van
bestaan as die offisiële Hollands, en geen Afrikaner hoef hom vir Afrikaans te skaam
nie. Ongelukkig, so gaan hy voort, bestaan daar nog geen ‘eenparigheid van mening
omtrent haar vorm en die vastheid die een essentiële vereiste is voor een taal om als
de landstaal te kunnen gelden’. Daarom moet die Hollandse taalvorm nog voorkeur
geniet. ‘Eerst dan’, skryf Hertzog, ‘wanneer het Afrikaans die vastheid heeft bereikt
die vandaag in bezit is van de Hollandse taalvorm zal het recht hebben om de plaats
in te nemen van haar zuster vorm in de Unie.’ Tog twyfel hy geen oomblik daaraan
dat ‘het Afrikaans het van de Hollandse taalvorm zal winnen, doch dat zal geschieden
langs een natuurlike, vreedzame weg, louter door de grotere mate van inherente
kracht en frisheid door haar bezeten in vergelijking met haar ietwat oudere en meer
konventionele zuster, welke zich terzelfdertijd op natuurlike en vreedzame wijze zal
weten te schikken naar de vereisten en drang van het Afrikaans naarmate deze
taalvorm zich meer en meer onder vaste regel stelt en de waardering van ons volk
afperst.’
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Hierdie brief van Hertzog is 'n hoogs belangrike dokument, omdat daarin die eerste
keer 'n standpunt ten gunste van Afrikaans as toekomstige landstaal deur 'n lid van
die regering uitgespreek word, al vermoed 'n mens dat van sy kollegas in die kabinet
in dié stadium nie so 'n standpunt sou onderskryf het nie. Langenhoven reageer op
4 November 1912 met 'n brief wat hy tot die private sekretaris van genl. Hertzog rig.
Hy vind die brief van Hertzog só belangrik dat hy toestemming vra om dit te publiseer.
Hy beskou publikasie daarvan as noodsaaklik vir ons hele taalstrewe, omdat die
indruk bestaan dat daar 'n onversoenlike stryd is tussen die ‘stijwe konserwatisme
van die ouere ortodokse leiers wat van Afrikaans nie wil hoor nie’ en ‘die al te
vurig-entoesiastiese chauvinisme van die jongste geslag van Afrikaansskrijwers’.
Die indruk van 'n ‘worstelstrijd’ doen ons saak oneindig skade. Om dit te verwyder,
weet hy van geen ander invloed wat soveel goed sou doen as die publikasie van genl.
Hertzog se brief nie. Hy noem verder dat hy sy bes doen om met sy ‘geringe vermoge’
en ‘tegen opofferinge, wat ik nie bij name noem nie’, binne sy bereikbare omgewing
sy volk tot leeslus op te wek en by te dra tot vorming en ontwikkeling van ons
moedertaal. In plaas daarvan dat hy hierin ongehinderd gelaat word, ‘moet ik mij
tijd en aandag vermors om opposiesie te keer wat van mij eige kant kom; moet ik
mij invloed verijdeld sien deur verdagmakerij dat ik tegen die politiek van voormanne
soals Generaal Hertzog werk; moet ik mij werk in disrepuut gebreng sien deur
beskuldiginge dat mij strekking is om ons volk te verlaag.’ 'n Duidelike uitspraak
van genl. Hertzog sal dié teenstand dus stilmaak, sodat Langenhoven se joernalistieke
werk volgens sy meriete kan staan of val. Of die dag van Afrikaans so spoedig sal
kom as wat hy begeer of eers in die tyd wat genl. Hertzog in die vooruitsig stel, in
albei gevalle is daar werk om te doen wat ondersteuning in plaas van belemmering
nodig het. Baie Afrikaners, soos mnr. Breytenbach aan wie genl. Hertzog geskryf
het, sien uit na dié soort toeligting om hulle uit hulle onsekerheid en twyfel te help.
Langenhoven se brief gee ons nie alleen weer 'n duidelike voorbeeld van hoe sterk
hy 'n betoog kon opbou nie, maar ook 'n aanduiding van die soort probleme wat hy
nog steeds in die eerste jaar van sy redakteurskap ondervind het. Daarby kry 'n mens
uit Langenhoven se skakeling met 'n lid van die kabinet die indruk dat hy, onbewus
miskien, in hierdie stadium reeds gevoel het dat, soos hy in U dienswillige dienaar
sê,

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

267
blote propaganda deur verenigings en die vroeë werk van Celliers in een rigting en
van De Waal in 'n ander rigting, hoe belangrik dan ook, nie genoeg was om die saak
van Afrikaans te wen nie.32 Daar moes op staatkundige gebied toegetree word as ons
wou hê die taalstryd moet slaag, want die mense in gesagsposisies en ander
medestryders het die wetlike erkenning gesien ‘as 'n droom-vooruitsig om verwesenlik
te word in die dynsige toekoms deur wie weet hoeveelste nageslag van ons
agterkleinkinders’.33 'n Politieke beweging in belang van Afrikaans het glad nie
bestaan nie.
As eerste stap in dié rigting publiseer Langenhoven dan op 18 November 1912
Hertzog se brief in Het Zuid-Westen. In 'n hoofartikel van 21 November kom hy
hierop terug. As genl. Hertzog sê dat Afrikaans nog nie die landstaal kan word nie
omdat daar nog geen eenvormigheid is nie, sê Langenhoven dit is slegs 'n kwessie
van vorm en spelling wat in veertien dae deur 'n kommissie gefinaliseer kan word.
As Hertzog verder sê Afrikaans is onbevoeg as onderwystaal, behalwe as onderwysers
'n ontwikkelde taalgevoel het, vra Langenhoven: ‘Maar maak dit hulle onderwijs dan
beter in die vreemde taal waarvoor hulle soveel minder gevoel moet hê omdat hulle
soveel minder bekend is daarmee? Hoeveel per sent onderwijsers in Suid Afrika ken
Hooghollands soals hulle bijvoorbeeld Engels ken - en hoe kan jij hulle dit kwalik
neem als die een 'n lewende spraak is en die ander 'n dooie boektaal soals Latijn?’
Met hulle gebroude Nederlands sal sulke onderwysers nooit 'n taalgevoel by die
kinders aankweek nie. As hulle dan uit die skool kom, sal die kinders vanselfsprekend
Engels beter kan skryf, en dít terwyl Afrikaans hulle moedertaal is - die uitgedrukte
siel van die Afrikaanse volk, soos Hertzog dit stel.
In watter mate Langenhoven hierdie laaste uitspraak van Hertzog as juis beskou,
blyk uit 'n brief aan De Volkstem wat hy op 15 Mei 1913 ook in Het Zuid-Westen
opneem. Daarin sê hy: ‘als dit seker is dat Hollands bestemd is om te leef als taal in
Suidafrika, dan sal hij leef als en nie anders nie dan Afrikaans. Dit is 'n sine qua non:
want g'n literatuur, geen kultuur, geen intellektuele lewe kan ontstaan en bloei onder
'n volk, wanneer die medium daarvan afgeskei is van dié waardeur die volks-siel sig
uit in die lewende volks-spraak.’
Eienaardig is die feit dat Langenhoven in 'n reeks artikels in Januarie 1914 in Het
Zuid-Westen die moontlike vertaling van die Bybel in Afrikaans bestry. Die Bybel,
die Psalm- en Gesangboek en die Formuliere is
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volgens hom aan ons in Hollands bekend, ‘in die vorm waarin die ouderdom van
eeuwe hulle geheilig het’. Daarom sal die Bybel vir hom ‘minder statig, minder
waardig en deftig, ja minder heilig klink in Afrikaans’. Daarby was die Hollandse
Bybel met sy sinswendinge, idiome en eenvoud van gedagtegang die ‘grote
instandhouer...van die Afrikaanse taal’. Daarteenoor is hy wel ten gunste van preke
in Afrikaans, omdat die preek duidelik moet maak wat in die Bybel staan. Die priesters
was trouens deur alle eeue die ‘terughouers’ gewees. Ten spyte van hierdie standpunt
vertaal Langenhoven in hierdie tyd tog liedere soos ‘Abide with me’ en enkele
Gesange in Afrikaans!
Juis Langenhoven se pleidooie in belang van Afrikaans as kerk- en skooltaal laat
hom in dié jare in groot polemieke beland. Op 19 Januarie 1914 rig hy hom in 'n
hoofartikel tot die predikante van die Hollandse kerke. Dit word gevolg deur 'n hele
reeks artikels wat tot 5 Februarie voortduur. Sy hoofstandpunt is dat die Afrikaner
skade gely het deur die negering van Afrikaans in kerk en skool. Baie Afrikaanse
kerkgangers verstaan nie meer die gepredikte woord nie en op baie maak dit geen
indruk nie, terwyl die gebruik van Engels as leermiddel vir die Afrikaanssprekende
skoolkind tot nadeel van sy lewensvoorbereiding is en hy onder die indruk gebring
word dat sy Engelse skoolmakkers fatsoenliker ouers as hy het. ‘Ons Afrikaners’,
skryf hy, ‘is die enigste beskaafde nasie in die wereld wat onsself wijsmaak dat ons
'n skrijftaal moet aanhou wat ons te laag is om te spreek, of 'n spreektaal gebruik wat
te laag is om te skrijf.’34 Die Afrikaner is gevolglik die nasie in die wêreld wat die
minste lees en die minste uit sy skoolopleiding haal, met die gevolg dat 'n stuwende
intellektuele lewe nie bestaan nie en vaderlandsliefde nie deur 'n skeppende literatuur
aangevuur word nie. Ons word wysgemaak dat Afrikaans te laag en te plat is vir 'n
skryftaal, terwyl die eintlike waarheid is dat dit as gevolg van defleksie en die afwerp
van oorbodige verbuigings 'n vooruitgang op ‘Hooghollands’ beteken. ‘Afrikaans is
ons eige,’ skryf Langenhoven, ‘hij is in Suid-Afrika gemaak om te pas bij ons
Afrikaanse toestande en lewenswijs; hij het saamgegroei met ons volkskarakter; hij
is die enigste band wat vir ons als 'n aparte nasie aanmekaar bind; ons enigste
volkskenmerk.’35
Hierop laat Langenhoven 'n uitspraak volg wat in die heersende debat oor Afrikaans
en die diskussies oor die taal dikwels aangehaal is om te illustreer hoe die blanke
Afrikaner Afrikaans as sy eksklusiewe
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besit opgeëis het, met uitsluiting van mense van 'n ander huidskleur wat ook die taal
gepraat en 'n daadwerklike aandeel aan sy ontstaan gehad het. Afrikaans, so skryf
Langenhoven, ‘plaas ons hoger als die Engelsman op nasionaal gebied en patrioties
gebied; ja hoger als enige ander blanke inwoner van ons land; want hij is die enigste
witmanstaal wat nie onmiddellik oor die see kom nie. Maar die eén besitting wat vir
ons hoger plaas, word deur ons vertrap als 'n vlek en 'n klad waarvoor ons ons moet
skaam teenoor die landgenote van ons wiens trouw en ideale oorkant die see is.’36
Alhoewel die aanklag van die eksklusiewe opeising van Afrikaans in so 'n uitspraak
ongetwyfeld waar is, kan 'n mens tog ter verdediging van Langenhoven sê dat in
1914 - die jaar waarin hierdie uitspraak gemaak is - die geskiedenis en herkoms van
Afrikaans nog nie deur taalhistorici beskryf is nie. Die aandeel van mense met 'n
ander huidskleur is eers betreklik onlangs deur navorsing uitgewys en die beskrywing
daarvan is nog in 'n vroeë stadium. 'n Belangriker argument is egter dat Langenhoven
se aandag in hierdie tyd in so 'n groot mate opgeëis is deur die oorlewingstryd waarin
sy taal en mense gewikkel was dat dit om begryplike redes nie by hom opgekom het
om ook na die belange van ander bevolkingsgroepe om te sien nie. In sy stryd in
belang van die taal moes hy noodwendig die stigma ‘Hotnotstaal’ van Afrikaans
afgewerk kry, 'n stigma waaraan sy indertydse Engelstalige medeburgers met hulle
vooroordele geen geringe aandeel gehad het nie. Binne die tydsomstandighede is so
'n formulering dus begryplik en sou dit verkeerd wees om op grond van dié enkele
uitspraak 'n etiket van rassisme om Langenhoven se nek te hang.
Op Langenhoven se reeks artikels het ds. P.G.J. Meiring in sy gereelde rubriek
‘Hiervan en daarvan’ in De Kerkbode gereageer,37 'n reaksie wat Langenhoven egter
in 'n groot mate gelyk gee. Volgens ds. Meiring sê Langenhoven dat die Kerk deur
die eeue konserwatief was: die priester het altyd die profeet vervolg, omdat die profeet
altyd die ongebaande weë gesoek het. Die Hollandse predikante het volgens hom
twee geslagte tevore die geleentheid ongebruik laat verbygaan om van ons volk 'n
lesende volk te maak, omdat hulle aan Hollands vasgeklou het, 'n taal waarin geen
noemenswaardige geskrifte hier te lande gelewer is nie. Toe Afrikaans tot volkstaal
verhef moes word, het hulle die voorstanders daarvan gehinder en gedwarsboom.
Meiring gaan akkoord met Langenhoven en sê dat daar geen enkele verantwoordeli-
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ke persoon gevind sal kan word wat die standpunt sou wil of kan verdedig dat die
Hollands van die kansel en van die gewone nuusblad nog ons volkstaal sal word nie.
Selfs Changuion en Mansvelt, wat vir Nederlands gestry het, moes uiteindelik tot
die besef kom dat Nederlands geen lewensvatbaarheid in Suid-Afrika meer het nie.
Afrikaans is ons taal en sal dit bly, en daarom sal dit ook uiteindelik die kansel- en
skooltaal word. ‘Maar dáar’, so gaan Meiring voort, ‘gaan onze wegen uit elkaar:
hij oordeelt dat wat eens zal zijn, nu moet zijn, en wij meenen, dat daardoor onze
ontwikkeling zal worden gestremd. Die vijg moet van zelf rijp worden, en niet rijp
gedrukt. Zooals zaken vandaag zijn, kan het Afrikaansch nog den steun van het
Hollandsch niet missen.’38
Op hierdie antwoord het Langenhoven nie gereageer nie, omdat Meiring in 'n hoë
mate sy standpunt weergegee en daarmee akkoord gegaan het. Waar daar verskille
was, het Langenhoven reeds elders, onder meer in antwoord op Hertzog, sy standpunt
gestel, naamlik dat enige uitstel om aan Afrikaans sy regmatige plek te gee, die
ontwikkeling van die taal alleen kon vertraag. Telkens, so skryf Langenhoven in sy
reeds vermelde brief van 22 Mei 1913 aan Gustav Preller, moes hy met sy stryd vir
Afrikaans op allerlei terreine op die standpunt stuit dat die tyd nog nie ryp is nie.
Afrikaans, so sê hy, ‘is al vir die laaste honderd jaar aan 't rijp word. In al die tijd,
wat het al die geleerde Afrikaners, met vernuf en gelegenheid en loisir [vrye tyd JCK], vir ons literatuur gedaan? Wat het hulle gedaan om ons volk aan 't lees te krij?
Watter hoog-hollandse geskrif van hulle is daar wat in die huise en harte van die
volk ingedring het en die polste van die volk laat klop het vir ons glorie-rijke verlede
en die ideale van ons toekoms? Op die end van die tijd staat ons waar ons in die begin
daarvan gestaan het: met 'n volk sonder literatuur, sonder leeslus, sonder middele
van geestes-ontwikkeling. Ons moet begin om 'n begin te maak - begin om skrijwers
te produseer wat nie kan skrijf nie omdat daar geen mark is nie - begin om 'n mark
te maak vir leesstof wanneer daar geen lesers is nie omdat daar geen leeslus is nie.
So moet ons probeer om te begin, en maar weer aflaat - want die tijd is nog nie rijp
nie. En die onrijpe tijd gaat virbij: vir jou en vir mij - die is minder: maar hij gaat
virbij vir ons volk; en éen geslag op die ander word gebore en groei groot sonder dat
in hulle jeug die fondament geleg word van 'n gebouw wat dan tog vir die voordeel
van die opvolgende jeug kan verrijs. Die onrijpe tijd van ons

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

271
is die rijpe tijd, die welaangename tijd, van ons landgenote wat nie ons volksgenote
maar ons konkurrente is. Vir hulle is daar 'n klaargemaakte literatuur, 'n skreeuwende
mark, en 'n hongerige en dorstige leeslus want hulle het in overvloed stof in die taal
wat hulle met genot kan lees omdat (dit) die taal is wat dageliks op hulle lippe is.’
Wat in ons pad staan, sê Langenhoven in 'n stelling wat aan sy antwoord op Hertzog
herinner, is die ‘gebrek aan eenvormigheid in ons taalgebruik’. En hierdie gebrek
spruit voort uit ons vrugtelose gewag op ‘die tijd om rijp te word!’
'n Belangriker pleidooi in belang van Afrikaans as sy reeks in Januarie en Februarie
1914 is Langenhoven se polemiek met prof. P.J.G. de Vos van die Stellenbosse
Kweekskool, 'n polemiek wat hy volledig in U dienswillige dienaar39 opneem. Hoewel
Langenhoven waardering het vir wat ‘predikante van die oú skool’ soos prof. De
Vos vir die feitlik ‘ongeletterde bevolking’ gedoen het, was dit vir baie van hulle
haas onmoontlik om van die ‘versteende gebruike en oortuigings van 'n lang
lewenstyd’ ontslae te raak. In 'n brief van 21 Julie 1914 in Ons Land - wat
Langenhoven in Het Zuid-Westen oordruk - sê prof. De Vos dat wat tans nodig is
om tot die regte taalvorm te kom, is dat Nederlands vir 'n onbepaalde tyd as skooltaal
moet bly voortbestaan, dat Afrikaans deur die invloed van Nederlands gesuiwer en
verryk moet word en dat mense wat hulle daartoe geroepe voel, moet voortgaan om
as skrywers in Afrikaans op te tree. Op dié wyse sal die twee strome wat tans naas
mekaar loop, steeds nader aan mekaar kom, ‘totdat wij zodoende gekomen zullen
zijn waar wij wezen moeten’. 'n Taal, so gaan hy voort, is iets wat 'n natuurlike groei
moet hê en laat homself nie forseer nie. Daarom wil hy, waarskynlik tot groot wrewel
van Langenhoven, wat dit juis teen dié hele geestesgesteldheid gehad het, in alle erns
sê: ‘Haast u toch langzaam!’ Dit geld nie alleen vir Afrikaans as skooltaal nie, maar
veral ook vir Afrikaans as kerktaal. As daar in hierdie sake op 'n onbesonne wyse te
werk gegaan word, kan dit tot groot ontstigting en verwarring lei en die goeie saak
benadeel. ‘Men kan’, skryf hy, ‘toch ook in de prediking evenals op de school, waar
men met kinderen of zeer eenvoudigen te doen heeft, zijn taal inrichten naar hun
behoeften; en eenvoudig goed Hollands wordt door hen spoedig veel beter verstaan
dan velen denken.’
In sy reaksie haal Langenhoven die merkwaardige uitspraak van De Vos aan ‘dat
het tans een hopeloze taak is de jeugd van ons volk er toe
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te brengen het Nederlands als haar moedertaal te beminnen en aan te leren en vooral
te spreken’. Dit beteken dus dat De Vos ronduit erken dat Nederlands nie ons
moedertaal is nie. As hy hom daarna beywer om Nederlands as skooltaal te behou,
het hy terselfdertyd ook alle aanspraak op die wenslikheid van moedertaalonderwys
prysgegee. Wat De Vos dus eintlik wil sê, is ‘dat onze eigen taal te niets-beduidend
is voor schrijf-doeleinden, en dat wij te onnozel zijn om de andere taal die men ons
wil leren, te beminnen of aan te leren of te leren spreken’. Sonder logiese
gevolgtrekkings meen De Vos dan dat as Nederlands nie ons taal kan wees nie,
Afrikaans, soos hy nou bestaan, ook nie daarvoor in aanmerking kom nie. Daar moet
dan 'n derde taal in die lewe geroep word wat nie Nederlands en ook nie Afrikaans
sal wees nie, ‘maar vermoedelik de kenmerken in zich zal verenigen welke de
bestaande twee niet bezitten, van tegelijk moedertaal te zijn en toch degelik genoeg
voor schrijf- en onderwijs-doeleinden’. Tog spreek De Vos homself teen as hy kort
daarna sê dat 'n taal vanself moet groei. Waar hy beweer dat die vorm van die
Afrikaanse skryftaal onduidelik is, wys Langenhoven daarop dat daar, ongeag
afwykings in die spelvorm, maar één Afrikaans is. Indien Afrikaans geslagte gelede
op skool onderwys en deur staat, kerk en pers erken is, sou ons ons nie nou met
elementêre reëls hoef te belas nie.
Waar De Vos vervolgens vra hoe die Afrikaanse kind sonder die studie van
Nederlands sy Bybel of 'n Hollandse preek sal volg, stel Langenhoven die teenvraag
of die kerk al die jare Hollandse preke aan 'n volk gegee het waarvan die oorgrote
meerderheid geen vierde en selfs geen tweede onderwysstanderd geniet het nie. ‘Mij
dunkt’, skryf Langenhoven, ‘het geen gering zelfverwijt voor een Kerk om bij monde
van haar hoogleraar te belijden dat haar arbeid heeft bestaan in het verkondigen van
onbegrepen lessen.’
Aan die einde van sy betoog staan Langenhoven stil by die verwarring wat daar
tans tussen Nederlands en Afrikaans bestaan. Dié verwarring, sê hy, sal bly bestaan
solank die volk gedwing word om één spreektaal en 'n ander skryftaal te hê. Volgens
De Vos se erkenning sal Nederlands nooit ons volkstaal word nie, maar tog wil hy
hê dat die verskil tussen spreek- en skryftaal, 'n verskil wat geen ander beskaafde
nasie met ons deel nie, moet bly voortduur. Daarby raai hy ons ernstig aan om ons
langsaam te haas. Dié raad is egter reeds proefondervindelik getoets. ‘Voor twee
honderd jaren’, skryf Langenhoven, ‘hebben
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wij ons langzaam gehaast, met het resultaat dat wij onder beschaafde naties schitteren
door de onderscheiding dat wij geen eigen literatuur hebben, dat wij als volk van
leeslust beroofd zijn, dat wij naar de Kerk gaan om de preken niet te verstaan (zoals
de professor zelf getuigt) tenzij wij voor de hemelse weg voorbereid zijn door een
voorafgaande Hooghollandse schoolweg; en dat wij ons noch met de tong noch met
de pen als kultuurmensen kunnen uitdrukken omdat wij onze eigen taal niet mogen
leren en de vreemde die aan ons in de plaats daarvan onderwezen wordt, niet kunnen
leren.’
In sy belangrikste pleidooie het Langenhoven hom veral gerig teen dié mense wat
Nederlands vir Suid-Afrika, op watter wyse ook al, probeer behou het en nie kon
insien dat Afrikaans ons eintlike taal is nie. As regsgeleerde het hy duidelik besef
dat die verdeeldheid in die Afrikanergeledere die saak en aansien van sy eie mense
verswak en dat hierdie tweespalt uitgewerp sal moet word indien die Hollandse
taalvorm 'n voortbestaan in dié land wou hê.
Teen Engels as sodanig het hy, anders as die ander taalstryders, hom nooit verset
nie, maar wél teen die dikwels hooghartige en meerderwaardige houding wat die
Engelstaliges in Suid-Afrika teenoor hulle Afrikaanstalige medeburgers aangeneem
het. 'n Mens sien dit reeds in sy reaksie op lord Gladstone. In 'n hoofartikel in Het
Zuid-Westen van 19 Oktober 1914 wei hy uit oor hierdie ingesteldheid van die
Engelse. ‘Daar is nie onder enige nasie 'n edeler klas mens nie als 'n egte opgevoede
Engelse gentleman. Daarom is dit so diep te betreur dat genoemde klas so betreklik
skaars is onder die vertegenwoordigers van die Engelse nasie in Suid Afrika. Kijk
nou hoe lijk hulle vir die oorgrote meerderheid hier in Oudtshoorn. Onnosel,
ongeleerd, onkundig, onverstandig, onbeskof, onbeskaafd. Uit daardie hoedanigheid,
of gebrek aan hoedanigheid, vloei hulle gedrag teenoor die Afrikaanssprekende
seksie. Hulle behandel ons met verwaande en dom-astrante minagting. Hulle probeer
nie om ons gevoelens te verstaan nie, ons standpunt is vir hulle duister. En daarom
veroordeel hulle vóór die voet elke opienie en elke gedragslijn wat nie presies
ooreenstem met die bekrompe opvatting van sake waartoe hulle eie armoedige gees
in staat is. Ons moet net so denk oor politieke vraagstukke als hulle, dan word ons
naam in hulle koerante uitgebasuin als daardie rare voortreffelikheid: a loyal
Dutchman. Vir die doeleinde van dagelikse verkeer met hulle en om ons eie huis-altaar
moet ons ons eie taal weggooi als te laag om in
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aanmerking te kom en hulle taal gebruik waarin die meeste van hulle self nie 'n brief
kan opstel sonder foute nie, dan is ons weer daardie voorname kreatuur: a Dutchman
of broad and English Ideas. Ons moet hulle veragting insluk en buig onder die
vernedering wat hulle op ons wil plaas, dan is ons met 'n prijsenswaardige gees van
konsiliasie en rasse-toenadering besield. Hulle wil almaal toenadering hê tussen die
twee rasse, maar die toenadering moet net van óns kant kom. Hulle gee nie 'n duim
nie, ons moet die hele pad gee, anders is ons rassehaters en backvelders en
onrus-stokers.’
Dit is opvallend dat Langenhoven, wat in dié tyd polities 'n ondersteuner van Louis
Botha was, hier smalend van die ‘prijsenswaardige gees van konsiliasie’ praat. Die
woord ‘konsiliasie’ is voor en tydens die Eerste Wêreldoorlog, soos ook die woorde
‘vergewe en vergeet’, by herhaling deur Botha en Smuts gebruik om hulle standpunt
van vergewensgesindheid teenoor Brittanje en hulle samewerking in die militêre
stryd te predik en te verantwoord. Alhoewel Langenhoven in die bewoë tyd van
verdeeldheid in Afrikanergeledere hom teen die Rebellie uitgespreek het en aanvanklik
gekant was teen Hertzog se optrede en die skeuring wat daardeur in die kabinet
gekom het, was hy tog nie doof vir die gevoelens van die minderheid nie en hewig
ontsteld oor die bewoë gebeurtenisse soos die dood van genl. De la Rey en die
fusillering van Jopie Fourie. Dat hy die woord ‘konsiliasie’ hier pejoratief gebruik,
dui daarop dat hy dit in dié stadium reeds nie meer honderd persent eens was met
Botha en Smuts nie. In die volgende jaar sou hy hom van die Suid-Afrikaanse Party
losmaak en by die Nasionale Party aansluit.
Maar in Langenhoven se pleidooie uit die jare by Het Zuid-Westen is die politieke
verskille met sy mede-Afrikaners en sy reaksie op sy Engelstalige medeburgers op
die agtergrond. Hoofsaak in dié tyd was sy stryd in belang van Afrikaans en die
besliste keuse wat hy maak tussen die twee taalvorme van die Hollandssprekende
bevolkingsgroep. In 'n lang artikel oor ‘Ons moedertaal’ wat in Ons Land verskyn,
sê hy: ‘Ons kan nie langer hink op twee gedagtes nie. Als Nederlands ons taal is dan
moet ons hom praat, en als Afrikaans ons taal is dan moet ons hom skrijf.’ Hierop
volg 'n reeks stellinge oor taal as sodanig en Afrikaans in die besonder. Onder meer
sê hy dat Afrikaans nie 'n dialek is nie, aangesien dit orals in Suid-Afrika op
eenvormige wyse gepraat word. Afrikaans en Nederlands, so sê hy in hierdie stadium
uitdruklik
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('n uitspraak wat hy later by implikasie sal terugtrek, omdat dit vir die verdere
erkenning van Afrikaans grondwetlike implikasies gehad het), is nie één taal nie,
maar twee. Afrikaans is reeds gebruik vir filosofiese, wetenskaplike, teologiese en
regskundige doeleindes en daarmee het hy bewys dat hy geensins onbevoeg is om
as offisiële skryftaal te dien nie. Dié mense wat meen dat Afrikaans nog te armoedig
of te onbeskaaf is om skryftaal te wees en intussen maar aan homself oorgelaat moet
word, laat hom dink aan die man wat nie in die water wou ingaan voordat hy kon
swem nie.
Langenhoven was nie eens 'n volle drie jaar redakteur van Het Zuid-Westen nie.
Op 12 Oktober 1914, nadat die volstruisveremark in Londen reeds tot 'n val gekom
het en die Oudtshoornse distrik ekonomies begin ineenstort, doen Langenhoven 'n
ernstige beroep om finansiële steun vir sy koerant. Winkeliers op Oudtshoorn het
ophou adverteer omdat hulle klandisie so verminder het, die koerante het salarisse
besnoei en Langenhoven self het begin voel dat die blad liewers gestaak moes word.
Daarom kondig hy op 19 Oktober aan dat hy as redakteur bedank. Die direksie het
dit egter oorweeg en besluit om die bedanking nie te aanvaar nie, maar om met Het
Zuid-Westen as 'n weekblad voort te gaan. Tog kon die blad in hierdie moeilike
ekonomiese omstandighede die stryd nie volhou nie. Op 9 Januarie 1915, toe die
blad reeds ingekrimp het tot een uitgawe per week, is Het Zuid-Westen gestaak. ‘Bij
mijn vaarwel aan mijn lesers wens ik hulle alle heil en voorspoed’, skryf
Langenhoven. ‘Van mijn kant is dit 'n gedwonge afskeid wat mijn hart baie seer laat.
In die tijd wat ik hier was, het ik vriendskap verwerf wat ik hoog waardeer. Ik het
vijandskap verwerf wat ik betreur maar sonder self-verwijt. Naar die beste van mijn
geringe bekwaamheid het ik geseg wat ik beskouw het wat reg was sonder om naar
die guns van hierdie man te vrij en sonder om die onguns van daardie man te vrees.
Naar mijn eie sin het ik mijn werk op seer verre na nie reggekrij nie, maar met alle
foute en gebreke wens ik nie vandag dat ik in eén belangrijke opsig 'n ander koers
ingeslaan had als wat ik gedaan het nie.’
Die koers wat Langenhoven ingeslaan het, was beslissend vir homself én Afrikaans.
In die tyd van sy redakteurskap het Het Zuid-Westen 'n groot invloed landswyd gehad
en bekend geraak ver buite die grense van Oudtshoorn. Van 'n tipiese plaaslike
blaadjie met kontreinuus het dit ontwikkel tot 'n persoonlike mondstuk, tot die
pleitbesorger by
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uitnemendheid van Afrikaans as skryftaal in plaas van Nederlands. Waar hy polemies
en skerp op sy teenstander gereageer het, was sy pleitredes altyd bo die persoonlike
vlak verhef. Maar die sleutel tot sy sukses, so stel Schalk Pienaar dit in 'n praatjie
tydens Langenhoven se eeufeesjaar, ‘was nie in laaste instansie die dodelike dialektiek
ten gunste van Afrikaans teen die voorstanders van Hooghollands nie. Dit was die
taal waarin hy sy argumente gevoer het, die onweerlegbare bewys dat Afrikaans
inderdaad is wat hy beweer: die enigste moontlike taal vir die Afrikaner.’40

IV
In die feitlik drie jaar dat Langenhoven die redakteurskap van Het Zuid-Westen
behartig het, was daar telkens groot waardering vir sy werk. Op 8 November 1912
skryf A.F. Auret van Hankey byvoorbeeld in 'n nog sukkelende Afrikaans hoe baie
hy die koerant geniet. ‘Dit is waarlik 'n plezier’, sê hy, ‘om die Zuid Westen te krij,
en ik wens jou harte geluk omdat jij die papier zoo gou tot zoo 'n hoëe punt gekrij
het.... Ik weet nie waarom dit zoo is nie’, gaan hy feitlik profeties voort, ‘maar ik is
tog te begerig om jou in Parlement te zien. Schrijf mij dan wat jou plan is en hoe ik
moet te werke gaan. Misscien is ik beetje te haastig want in die dinge moet 'n mens
baing verdra en gedult hê.’
Langenhoven tree in hierdie jare met baie van die ander taalstryders in verbinding
om gedagtes met hulle te wissel. Een van sy belangrikste korrespondente in dié tyd
is Gustav Preller van De Volkstem, iemand aan wie hy - soos blyk in sy reeds
aangehaalde brief van 22 Mei 1913 - dikwels openhartig skryf en van die moeilike
stryd in Oudtshoorn en die vooroordeel teen Afrikaans vertel. Wanneer hy met die
uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog vermoed dat sy vriend pro-Duits is, gee Preller
hom in 'n brief van 20 September 1914 die versekering dat dit nie die geval is nie.
Hy glo dat dit ‘'n eindelose ramp’ sal wees as ‘ons sou probeer om ons te ontdoen
van die staatkundige bande wat ons aan die Britse Ryk vasmaak’, hoewel hy sy
vryheid gewaarborg wil hê. ‘Ons wil Afrikaners wees’, skryf hy, ‘wat nie aan die
leiband loop van die Engelse nie, netsomin als aan die van die Duitsers...En ik denk
dat ons daarvan in die laaste tijd 'n beetje onnodig tekoop loop met ons
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lojaliteit, en die regvaardigheid van die oorlog in Europa, wat ons vandaag net so
min kan beoordeel als die man in die maan.’
Ook dr. W.M.R. Malherbe van Die Brandwag verseker Langenhoven dat hy teen
enige rebellie teen die regering is en dat hy so iets as 'n sot optrede beskou. Op 14
November 1913 laat Malherbe aan Langenhoven weet van 'n boer uit die Vrystaat
wat in sy kantoor kom kla het oor die taal in Die Brandwag, maar tog ingeteken het.
‘Dis al 'n ou man’, skryf Malherbe, ‘en 'n mens moet hom maar nie te hard vat nie,
oor sy voorliefde vir Hollands en sy onbekendheid met sy eie liefde vir Afrikaans.
Die laatste spreek daarom nog so sterk, dat hy tog 'n pond per jaar oor het vir ons
tydskrif, om dit self te lees.’
Toe D.F. Malherbe se digbundel Klokgrassies verskyn, is Langenhoven - bo en
buite alle verhouding met die intrinsieke gehalte van die bundel - baie ingenome
daarmee, in so 'n mate dat hy van toe af Malherbe altyd op die bynaam Klokgrassies
aangespreek het. In 'n brief van Mei 1914 skryf Langenhoven met waardering oor
die bundel. ‘Ik besit geen aanleg vir resensie..., vooral literaire resensie (nie)’, sê hy.
‘Deur herhaalde ontmoeting ken ik wél die afgeslete terme wat in die techniek daarvan
gangbaar is - “lieries”, “ge-inspireerd”, “hartstogtelik”, “musiekaal” en 'n menigte
van andere - maar ik krij nooit twee resensente wat, onafhankelik, op dieselfde
taksasie van dieselfde behandelde werk uitkom nie: en die hele stelsel van beoordeling
lijk vir mijn, aan subtiliteit-kortkomende, eenvoudige verstand altijd naar 'n
konsuisspeuletjie. Juis die éen onderskeiding wat van éen onbesproke werk literatuur
maak waar 'n ander onbesproke werk deeskant die paal omdraai - juis daardie element
beskouw ik, in mij eenvouds-dweperij en sug naar wat tasbaar reg of onreg is - als
onbeskrijfelik; en daarom waag ik mij nooit aan die ortodokse superieure,
neerbuigende, excathedra vorm van resensie nie.’ Om dié rede ‘resenseer’ hy dan
ook nie Malherbe se Klokgrassies nie, maar skryf hy in Het Zuid-Westen van 18 Mei
1914 'n bekendstellingsartikel met baie aanhalings, een van die min kere dat
Langenhoven hom tog in die openbaar oor die werk van 'n tydgenoot uitspreek.
Langenhoven se mededelings in hierdie brief aan D.F. Malherbe is om meer as
een rede van belang. Dat hy literêre kritiek tot 'n ‘konsuisspeuletjie’ of 'n
kamma-wetenskap reduseer en van ‘ex-cathedra’-uitsprake gru, impliseer dat hy in
werklikheid meen dat daar nooit met enige sekerheid iets oor die gehalte van 'n
woordkunswerk gesê kan
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word nie, 'n uitspraak waarmee hy alle gesprekke oor die literatuur tot
niksseggendhede reduseer. Daarmee laat hy hom vir die eerste keer skepties uit oor
die kritiese bedryf en oor mense wat hulle daarmee besig hou, 'n ingesteldheid wat
hy vir die res van sy lewe sou behou en wat dikwels tydens sy loopbaan as skrywer
tot uitbarstings en polemieke sou lei.
Maar naas die pleidooie in belang van Afrikaans en die kontak wat hy deur die
koerant met sy strydgenote elders kon opbou, gee Het Zuid-Westen in hierdie jare
vir Langenhoven meer geleentheid as vroeër om sy eie skeppende werk te publiseer.
Soms verskyn dié stukke onder sy eie naam, soms onder skuilname soos Credo
Experto. In 1912 bied hy Ons weg deur die wêreld as 'n feuilleton aan, terwyl van
die verhale wat hy later in dié bundel opneem, reeds in 1913 begin verskyn. Uit dié
tyd dateer ook 'n reeks wat hy ‘Ons plekkie in die heelal’ noem, die verre voorloper
van die latere Van die aarde na die sterre en die vroegste aanduiding van
Langenhoven se groot belangstelling in die sterrekunde en sy kennis van dié
onderwerp. In Julie 1913 publiseer hy gedigte in Het Zuid-Westen, terwyl hy in
dieselfde maand die eerste hoofstuk lewer van ‘Die verlore soon’, 'n vervolgverhaal
wat hy voltooi maar nooit later in boekvorm laat verskyn nie. Later sou hy dit omwerk
in 'n ‘treurspel’, maar ook nie publiseer nie. In Julie 1913 verskyn van sy eerste
spookstories wat hy later in verwerkte vorm in Geeste op aarde sal opneem. In
Januarie en Februarie 1914 skryf hy 'n reeks oor 'n besoek aan Ladismith, vermaaklike
reisartikels met baie staaltjies waaruit 'n mens kan aflei in watter mate Langenhoven
in dié jare reeds met Afrikaans kon speel. Op 1 Junie publiseer hy een van sy eerste
stukkies vir kinders waarin hy op hulle vlak en feitlik op die wyse van 'n gelykenis
'n boodskap oor Uniedag aan hulle oordra, 'n soort allegorie met Broederliefde en
Tweedrag as die wit en swart engele onderskeidelik. En wanneer die einde van die
jaar 1914 aanbreek, neem hy 'n artikel onder die titel ‘Tik tik tik tik’ op waarin hy
mymer oor die tyd wat verbygaan, maar dan met heenwysing na die teregstelling
van Jopie Fourie op 20 Desember 1914 en die nagwaak voordat die vonnis voltrek
word.
Op 14 Maart 1914 verskyn die eerste uitgawe in een band van Ons weg deur die
wêreld, Langenhoven se belangrikste publikasie in boekvorm uit die vroeë jare van
sy skrywerskap. Die vorige jaar, op 8 November 1913, voltooi hy sy toneelstuk Die
Hoop van Suid-Afrika, wat nog dieselfde jaar die eerste keer opgevoer word. As 'n
mens bedink dat Lan-
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genhoven in hierdie jare die redigering van Het Zuid-Westen met slegs die hulp van
Sarah Goldblatt moes behartig en baie ander sake hom ook besig gehou het, is sy
produksie baie indrukwekkend, al verdwerg dit naas sy talle publikasies van die
twintigerjare.

V
Hoewel Langenhoven met sy redigering van Het Zuid-Westen en sy talle artikels in
dié koerant en elders baie gedoen het om die aanvanklike teenstand teen Afrikaans
te laat afneem en die mense te laat besef dat Afrikaans, en nie Hollands nie, hulle
taal is, was daar nog te veel persone in gesagsposisies wat die status quo gehandhaaf
wou hê en eers êrens in die verre toekoms vir Afrikaans 'n toekoms gesien het. Met
sy artikels het Langenhoven, soos ook sy medestryders, hierdie mense teengegaan
en hulle standpunt met sterk logiese argumente omvergegooi. Anders as sy
medestryders het hy egter besef dat die stryd vir Afrikaans net op een manier gewen
sou kon word, naamlik - soos hy dit in U dienswillige dienaar stel - as ‘die nodige
gesagserkenning en gesagsgebod deur die wetgewing’41 verskaf word. Afrikaans
moes met ander woorde langs politieke weë en deur wetgewing amptelike status
verkry.
Die vraag was dan wie die eerste stap in dié rigting sou doen. Dit moes 'n man
wees, so sê Langenhoven enigsins lakoniek in U dienswillige dienaar, ‘sonder
politieke wysheid of bedaardheid van beleid..., the fool rushing in where angels
feared to tread’.42 Onder die taalstryders was daar net één man met so 'n
geestesamestelling, naamlik Langenhoven. En aan die begin van 1914 het die
geleentheid gekom om Afrikaans op dié wyse te bevorder en die proses aan die gang
te sit ‘om daarvandaan verder met sy eie onkeerbare krag voort te donder oor alle
hinderpale heen’.43
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Hoofstuk XIII
Lid van die Provinsiale Raad
I
IN DIE JARE VOORDAT HY TOT DIE POLITIEK TOEGETREE HET,

het Langenhoven naas
sy artikels in Het Zuid-Westen ook op ander maniere en in ander blaaie die saak van
Afrikaans probeer bevorder.
Onder die stukke wat die Afrikaanse Taalvereniging opvoer om die populariteit
van Afrikaans aan te wakker, is Langenhoven se drama Die famielie zaak. Dit word
op 10 Mei 1912 op Stellenbosch onder leiding van Gordon Tomlinson opgevoer, die
eerste Afrikaanse toneelstuk wat - so ver ons kennis strek - op Stellenbosch 'n
produksie beleef.1 Die ATV laat op dié opvoering volg produksies van Fyne beskuit
(Van Maurik), Magrita Prinsloo (Du Toit) en Piet s'n tante (Thomas), terwyl daar
in 'n aantal publieke voorlesings pertinent aandag gegee word aan die posisie van
Afrikaans, die moontlikhede van die taal en Afrikanernasionalisme. Onder dié
voorlesings is daar onderwerpe soos ‘Die uitdrukkingsvermoge van die Afrikaanse
taal’ deur ds. J.D. Kestell, ‘Die Afrikaanse nasie’ en ‘Die wortel van die Afrikaanse
volkskarakter’, albei deur prof. N.J. Brümmer, en ‘Die invloed van geskiedenis op
die volkskarakter’ deur pres. F.W. Reitz. Dit is onbekend of Langenhoven die
produksie van Die famielie zaak en van die lesings bygewoon het, maar met sy drukke
aktiwiteite by Het Zuid-Westen was dit waarskynlik vir hom onmoontlik om by enige
van dié geleenthede op Stellenbosch en in Kaapstad aanwesig te wees.
Aan Die Brandwag onder redaksie van dr. W.M.R. Malherbe werk Langenhoven
aktief mee. In die uitgawe van 1 April 1913 verskyn 'n artikel van hom onder die
opskrif ‘Die verwantskap tussen Nederlands en Afrikaans’. Aan die begin hiervan
haal hy 'n stuk uit 'n Duitse leesboekie aan wat hy daarna in Nederlands, Afrikaans
en Engels vertaal om die noue verwantskap tussen die eerste drie tale en die verskil
tussen hulle en Engels te illustreer. Nederlands en Afrikaans is blykens hierdie
vergelyking van dieselfde ‘vleis en been’. Sommige mense, so gaan hy voort, wil
nie erken dat dit twee tale is nie en praat van twee vorme van dieselfde taal, 'n
uitspraak wat Afrikaans in 'n minderwaardige posisie plaas en hom van sy
selfstandigheid beroof. Hy wys dan
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allerlei klankverskille tussen Nederlands en Afrikaans aan en illustreer hoe die
Nederlandse skryftaal van die spreektaal afwyk. Dit alles doen Langenhoven omdat
die noue verwantskap tussen Nederlands en Afrikaans vir ons 'n ‘strik’ is. ‘Hij
verblind’, skryf hy, ‘sékere van ons voormanne, geestelike, verstandelike en
burgerlike, en vooral die ouere ortodokse,2 vir die lewende verskille wat daar bestaan.
Hulle dwing om van die twee éen te maak in kerk en skool en pers en literatuur en
staat, met die gevolg wat ons voór ons het - dat ons volk sonder leeslus is, dat ons
boeke en nuwsblaaie kwijn, dat ons literatuur bijna nul is (van die Hoog-hollandse
sij is hij in Suidafrika nul), dat ons roemrijke verlede geen sangers en digters en
dramatiste en romanskrijwers aangespoor het om dit tot 'n sielsbesitting van die volk
te maak nie.’ In 'n enigsins gewysigde vorm sou Langenhoven 'n jaar later hierdie
laaste uitspraak in sy Akademierede ‘Afrikaans as voertaal’ herhaal, maar in sy stryd
in belang van Afrikaans as skooltaal om taktiese redes tog afsien van sy standpunt
dat Afrikaans 'n onafhanklike taal, los van Nederlands, is. Dit sou trouens nie die
eerste of laaste keer in sy lewe wees dat Langenhoven taamlik radikaal van standpunt
verander het nie, iets wat sowel met sy rapsodiese intellek en persoonlikheid as met
sy vermoë tot aanpassing verband hou. Dwarsdeur sy lewe kon 'n mens Langenhoven
'n sekere wispelturigheid toereken, maar hom nooit van verstoktheid verwyt nie.
Op hierdie artikel van Langenhoven reageer C.J. van Rijn in Die Brandwag van
15 Mei 1913. Van Rijn sê dat daar baie onjuisthede in verband met Nederlands in
die stuk staan en dat die betoog kant nog wal raak, veral waar Langenhoven oor die
Nederlandse uitspraak kommentaar lewer. Van Rijn sê verder dit is jammer dat Die
Brandwag die stuk gepubliseer het. In sy reaksie in dieselfde nommer sê die redaksie
dat opname van 'n artikel nie beteken dat daar geen onjuisthede in voorkom nie. ‘Ons
gee sonder die minste aarseling toe’, skryf Die Brandwag, ‘dat die heer Langenhoven
in sij stuk bewerings maak, wat onjuis is. Maar dan bevat sij stuk soveel interessants,
vooral oor die verskil wat daar bestaat in die Nederlandse spreek- en skrijftaal, dat
ons seker meen dat ons ons lesers met die opneming daarvan 'n diens bewijs het.’
Op Van Rijn se brief en die kommentaar van die redaksie verskyn 'n antwoord
van Langenhoven in Die Brandwag van 1 Augustus 1913, 'n vroeë aanduiding van
hoe sensitief hy was vir negatiewe kritiek en hoe
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fel hy kon reageer as sy uitsprake betwis is. Langenhoven skryf dat hy enkele jare
tevore 'n woordewisseling met Van Rijn in 'n Kaapse dagblad gehad het waarin Van
Rijn beweer het dat Langenhoven ‘tegen beter weten’ in 'n standpunt verdedig. Dit
maak dit vir hom onmoontlik om met Van Rijn te polemiseer. ‘Hij moet dus’, skryf
Langenhoven, ‘in die toekoms kontroversiële opponente soek wat m.n. genoeg
self-respekt besit om antwoord te gee aan iemand wat hulle die growwe belediging
aandoen om refleksies te gooi op hulle opregtheid en goeie trou.’ Meer spesifiek
reageer hy egter op die voetnoot waarin Die Brandwag toegee dat van Langenhoven
se uitsprake onjuis is. ‘Mag ik u versoek’, skryf hy, ‘om mij die grote diens te bewijs
om dié onjuiste beweringe te noem, en duidelik te maak om welke rede u weet, of
beskou, dat hulle onjuis is? Daardeur sal nie alleen die skrijwer, maar ook die lesers
wat miskien nie beter weet als hij nie, uit 'n dwaling geholpe raak. Ik self sal dan
dankbaar wees dat die verskijning van mij verkeerde opvattinge in uw blad die
oorsaak was van mij teregwijsing. Wat lesers betref, daar is nie 'n ding wat mij so
seer sou hinder als die gedagte dat ik in 'n publieke geskrijf, hoe sonder opset ook,
die oorsaak was om andere op 'n dwaalweg te lei.’ In dieselfde uitgawe skryf T.H.
le Roux op versoek van die redaksie van Die Brandwag 'n lang en goed beredeneerde
stuk oor dieselfde onderwerp. Le Roux het dit veral oor klankverskille tussen
Nederlands en Afrikaans wat Langenhoven verkeerd aandui en die oordrewe en
eensydige aandag wat hy aan spellingverskille wy.
Daar kan geen twyfel bestaan dat Le Roux se deeglike artikel 'n juister weergawe
van die verskille tussen Nederlands en Afrikaans as dié van Langenhoven was nie.
Tog moes Langenhoven hom wel aan dié reaksie geërger het. Wanneer hy in U
dienswillige dienaar praat van iemand met 'n doktorsgraad wat hom ‘met tipiese
Diets-akademiese dom-astrantheid’3 in Die Brandwag kwaad gemaak het, kan daar
weinig twyfel wees dat hy T.H. le Roux bedoel, selfs al het Le Roux sy artikel baie
versigtig en hoflik bewoord. Vanaf September 1913 tot Mei 1914 publiseer
Langenhoven in Die Brandwag nog 'n reeks artikels oor ‘Debats-vereniginge’ wat
hy later in die eerste uitgawe van Ons weg deur die wêreld opneem, maar daarna
verskyn daar slegs by hoë uitsondering artikels van hom in dié tydskrif. Dit is trouens
moontlik dat hy die reeks oor debatsverenigings vóór die dispuut met Van Rijn
gelewer het. Op T.H. le Roux se artikel reageer hy nie.
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Alhoewel organisasies soos die ATV en die ATG waardevolle werk in belang van
Afrikaans gedoen het en Langenhoven self met sy pakkende styl in Het Zuid-Westen
en elders 'n leserspubliek kon opbou, moes die deurbraak van die taal op 'n ander
wyse as bloot deur middel van propaganda geskied. Afrikaans moes naamlik van sy
de facto-status tot 'n de jure-status verhef word, en dit kon alleen plaasvind langs die
politieke weg. Die meeste taalstryders, ook Preller en W.M.R. Malherbe, met wie
Langenhoven reeds deur sy redakteurskap van Het Zuid-Westen per brief bevriend
geraak het, was van mening dat die de jure-status eers êrens in die ‘dynsige toekoms’4
bereik sou kon word. ‘Beide voorstanders en volgelinge in die Afrikaanse taalstryd’,
so skryf Langenhoven in U dienswillige dienaar, ‘was te verstandig om hulle saak
deur onbesonne voortvarendheid te benadeel. Ons moes eers baie-baie verder vorder
voor ons dit kon waag om aan ons verteenwoordigers in die wetgewing te sê: “Sit
nou julle seël op ons werk.” Ja, ons moes nog eers lank aanhou om langsaam te haas
voor ons selfs so vér was dat die vermufte ou teëhouers niks anders meer had nie as
om ons tot voortsetting van die stadige vinnigheid te vermaan. En so sou ons, lente
festinantes, vandag nog, in Tobie Muller se woorde, vinnig stilgestaan het as die saak
in die hande van die versigtigheid gebly het.’5
Dat Langenhoven hier die naam van Tobie Muller noem, is van die grootste belang.
Muller, gebore in 1884 en op vroeë leeftyd in 1918 tydens die Groot Griep oorlede,
was 'n skrander teologiese student wat 'n Rhodes-beurs van die hand gewys het omdat
hy hom nie met die Britse imperialisme kon versoen nie. Tydens sy Stellenbosse
studiejare was hy stigterslid en eerste voorsitter van die ATV. In 1913 behaal hy sy
doktorsgraad aan die Universiteit van Utrecht. Na sy terugkeer uit Nederland is hy
hulpprediker op Stellenbosch, maar hy bedank wanneer die kerkraad in 1914
verontwaardig reageer toe hy die eerste preek in Afrikaans op Stellenbosch lewer.
Die vrede word egter herstel deurdat Muller toegelaat word om net by sekere
geleenthede vir studente in Afrikaans te preek. Saam met J.J. Smith en Gordon
Tomlinson rig hy in 1914 die maandblad Ons Moedertaal op, waaruit Die Huisgenoot
sou ontwikkel. In Julie 1916 word die leerstoel in wysbegeerte op Stellenbosch vir
hom aangebied, maar na 'n periode van aarseling neem hy 'n beroep as leraar na
Philippolis aan, waar hy tot sy ontydige dood werksaam is.6
Kort na sy terugkeer uit Nederland, op 24 Oktober 1913, lewer
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Tobie Muller voor die ATV op Stellenbosch 'n lesing wat ook deur dié organisasie
as 'n pamflet gepubliseer word. Die titel daarvan is Die geloofsbelydenis van 'n
Nasionalist. Dit word tereg deur Muller se biograwe, B.B. Keet en Gordon Tomlinson,
bestempel as ‘die persoonlike belydenis van iemand wat sonder weerga in die
geskiedenis van hierdie periode, 'n hartstogtelike liefde gehad het vir sy eie volk,
land en taal, en wat bo alles as belyder, 'n gesonde insig gehad het in die geestes- en
godsdienstige neiginge van sy volk’.7
In sy rede sê Muller dat die Afrikanernasionalisme gebore is uit die verset teen
die Britse oorheersing, in die besonder die Transvaalse Vryheidsoorlog (1881), die
Jameson-inval (1895) en die Anglo-Boereoorlog (1899-1902). Ná die
Anglo-Boereoorlog het die nasionale bewussyn van die Afrikaner positief begin
word: 'n besef dat ons onsself én 'n selfbewuste nasie is. Hierdie nasionalisme is nie,
volgens Muller, gegrond op 'n ‘rassehaat’ nie. ‘Die Hollands Afrikaanse nasie wil’,
so stel hy dit, ‘syn eie individualiteit bewaar en aankweek, nie ten nadele nie, maar
met behulp, en ten voordele van andere rasse.’ 'n Selfbewuste nasie moet 'n nasionale
selfrespek hê, en dit ontwikkel hy deur sy eie taal. Die eerste stap tot die verkryging
hiervan lê in die waardering en ontwikkeling van die eie taal, ‘die intiemste uiting
van ons hele nasionale wese’.8 Dit is onmoontlik om 'n nasionale selfrespek te hê as
ons taal op skole en in offisiële betrekkings op die agtergrond geskuif word. Afrikaans
moet dus op skool tot sy reg kom. As kinders in plaas van Nederlands of Engels met
Afrikaans begin, ‘leer hul die taal, wat hulle hul lewe lank later aldag beoefen, en
ook 'n taal, wat baing makliker vir hulle is om korrekt te skrywe, dan Engels of
Nederlands. So sal hulle die neerdrukkende en vernederende verwyt kwyt raak in
hul later lewe, dat hul die eenvoudigste brief nie sonder foute kan opstel nie; en sal
hul teenoor uitlandse handelaars en meneertjies ook nie meer hulle hoofde hoef te
laat hang nie, alsof hul met wie weet watter geleerdes te doen het. Die wins in
nasionale selfrespek onder 'n groot deel van ons volk sal, by so 'n metode van
onderwys, onskatbaar groot wees.’ Muller doen aan die hand dat die Afrikaanse kind
tot by die tweede of derde standerd Afrikaans moet leer lees en skryf en daarna
Nederlands leer lees. In die hoëre klasse kan hy dit ook begin skryf en moeiliker
Nederlandse literêre werke of bloemlesings bestudeer. ‘Deur te begin met, wat die
beste aan die kind bekend is - nl. Afrikaans - volg 'n mens net 'n algemeen aangenome
opvoedkundige beginsel, en sal die kind later

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

285
des te beter Nederlands leer en waardeer. Die gemiddelde Afrikaner moet, naar myn
beskeie mening, Nederlands leer net met 'n tweeledige doel: (1) Om in nouer aanraking
te kom met die kultuur en beskawing van Nederland, en (2) om syn Afrikaanse
woordeskat te verryk. Ek kan aan geen beter manier dink nie om hierdie doel te
bereik, dan deur die eenvoudigste metode toe te pas, wat ek hier voorstel.’9 Dit is
wel so beter, gaan Muller voort, om 'n Afrikaanse kind met Nederlands te laat begin
as ‘om syn jong verstand te verbyster met Engels...Maar nog beter is dit om met
Afrikaans te begin - die taal, waarin hy leef, en wat 'n spelling het, wat so eenvoudig
is, dat die kind binne enkele maande 'n ouderwetse brief sal kan skrywe.... Die
onpedagogiese metodes, wat teenwoordig onder ons heers, verkort die lewe van elke
Afrikaner, deurdat hy nie op die regte manier syn opvoeding ontvang nie, en dus
enige jare vermors. Daar word dikwels gekla oor die onoorspronklike, onselfstandige
en onwetenskappelike sin van die Afrikaner student. Onse geesdodend
eksamensisteem en die dooie eenvormigheid van ons opvoedingsstelsel, het natuurlik
die voornaamste skuld hieraan; maar ek meen ook, dat by die Holl. Afrikaanse kind
die kieme van wetenskappelike nuwsgierigheid en belangstelling gedeeltelik versmoor
word deurdat hy nie met Afrikaans op skool begin nie.’10
By die publikasie van hierdie belangwekkende rede in Oktober 1913 het
Langenhoven onmiddellik daarvan kennis geneem. Dat daarin 'n gedagterigting
aanwesig was wat ten nouste met sy eie ooreengekom het, moes vir hom 'n bron van
groot vreugde gewees het. Tot in hierdie stadium het Langenhoven baie sterk
gevoelens gehad oor die agterstand van Afrikaans, maar nog nie vir homself bewus
rekenskap gegee van wat gedoen moes word nie. Muller se voorstel dat Afrikaans
tot by die tweede of derde standerd ingevoer moes word en dat die beginsel van
moedertaalonderwys dus in werking moes kom, was vir hom die impetus om langs
die politieke weg die posisie van Afrikaans te bevorder. Al was hy in hierdie stadium
lank reeds 'n hartstogtelike stryder vir Afrikaans,11 kan 'n mens met sekerheid aanvaar
dat Muller se uitsprake sy daadwerklike optrede vroeg in 1914 verhaas het. Wanneer
hy later in Het Zuid-Westen verslag doen oor die deurbraak in die Provinsiale Raad,
sê hy trouens dat Tomlinson 'n aantal eksemplare van Die geloofsbelydenis van 'n
Nasionalist tot sy beskikking gestel het. Met behulp daarvan het hy die twyfelaars
onder die Afrikanerkollegas in die raad tot sy standpunt oorgehaal.
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II
Om die Afrikanerkind op skool in sy moedertaal te laat onderrig, was dus die
belangrikste enkele rede waarom Langenhoven tot die politiek wou toetree. Hy het
ingesien dat die voorstel van Tobie Muller net in die praktyk gerealiseer sou kon
word as dit langs staatkundige weë plaasvind.
Die probleem was dat hy in diens was van Het Zuid-Westen en van die direksie 'n
maandelikse salaris ontvang het. Hy kon dus nie op hoop van 'n suksesvolle afloop
van 'n verkiesing sy werk bedank ten einde tyd beskikbaar te hê vir die ander taak
nie.12 Gelukkig was hy teen hierdie tyd goed bevriend met Atties Fourie, besturende
direkteur van die koerant en die persoon wat by herhaling as kampvegter vir die
onstuimige Langenhoven in die bres getree het. Van Atties Fourie, gebore in 1866
en oorlede tydens die Groot Griep van 1918, skryf Langenhoven in U dienswillige
dienaar dat hulle boesemvriende was. ‘Ons het mekaar verstaan’, sê hy in 'n huldeblyk
wat in Die Brandwag van 10 Desember 1918 verskyn, ‘soos ik nooit sou gedenk het
dat twee mansmense mekaar tot in hulle diepste siel kan verstaan nie.’13 Langenhoven
praat van Fourie se ‘persoonlike magnetisme’, sy slag om onmoontlike dinge te reël,
sy ‘bedaarde sagtigheid’ maar daarnaas sy sterk wil om dinge deur te dryf.14 Daarby
was Fourie onkreukbaar eerlik. Hy het, so skryf Langenhoven, nooit sy ‘toevlug
geneem tot knoeiery nie. Als jij Atties se respek wou hê was die eerste vereiste dat
jij 'n man sonder bedrog moes wees. Vuil werk kon hij nooit verdra nie.’15
Met die seker wete dat Atties Fourie hom sou steun, maar sonder sy vriend se
medewete, skryf Langenhoven dan 'n brief wat hy op 19 Januarie 1914 in Het
Zuid-Westen publiseer. ‘Dit is moeilik vir 'n man om 'n brief aan homself te rig’, so
begin hy, ‘maar ik het nou 'n meedeling om te maak wat niks met mij betrekking als
editeur van hierdie blad te doen het nie; en versoek om dit te plaas alsof dit van enige
ander buite-staande korrespondent kom.’
Langenhoven sê dat daar, na die groot aandag wat die Botha-Hertzog-dispuut
getrek het, min plaaslike belangstelling in die komende Provinsiale Raadsverkiesing
is. Tog vereis sekere sake van openbare belang onmiddellike aandag, soos nuwe
belastings, die opvoeding van ons kinders en die feit dat onderwysers met hoër
salarisse na ander provinsies weggelok word. Die plaaslike lid, mnr. Josef Matare,
het
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nog nie van hom laat hoor of hy weer verkiesbaar is nie. Buitendien is hy, volgens
die brief, ‘geweeg en te lig bevonde, sodat ik beskouw dat ons ander
vertegenwoordiging moet soek’. In sy brief aan Het Zuid-Westen sê Langenhoven
niks verder hieroor nie, maar in U dienswillige dienaar verskaf hy 'n bietjie meer
inligting. ‘Ons vorige verteenwoordiger’, skryf hy, ‘had by 'n belangrike verdeling,
tussen die ou S.A.P. en die ou Unioniste, oor die eerste Taal-Ordonnansie (Nederlands
en Engels op skool) nie sy man gestaan toe elke stem nodig was nie. (As ek reg
onthou het hy tandpyn gekry en Oudtshoorn toe gekom om die tand te laat trek.)’16
Tot dusver, so gaan Langenhoven voort, het hy nog nie van 'n waarskynlike
kandidaat gehoor nie. Tog meen hy dat daar in die Oudtshoornse distrik wel geskikte
mense is. Hy sou 'n hele aantal name kan noem, maar dit sal lyk na ‘flikflooi en
vleierij met 'n oogmerk om self naar hulle ondersteuning te vrij. Want daar is 'n laaste
naam wat in mij gedagte kom en dié is mij eie. Ik sal nie die ou eleksie-storie van
weersinnige opoffering herhaal nie. Vir mij sou dit geen opoffering wees om aan die
wetgéwing van mij land deel te neem nie maar 'n voorreg. En als dit 'n opoffering
was dan sou ik dit van harte gun en nie daaroor kla nie, of anders dit glad nie maak
nie. Ik sien daar geen roem in om die altaar van mij land te ontheilig met 'n ongegunde
brandsiekbok nie. Ik gee vrijwillig, of ik gee in ruil, of ik gee glad nie.’17
Hy sou verkies, sê Langenhoven, om iemand anders se kandidatuur te bevorder,
want hy het geen tyd vir eersug nie en 'n ‘afskuw van voorgestoeltes’. Buitendien
sou hy by 'n bestrede eleksie sleg deug as kandidaat. ‘Ik sal niemand om sij stem vra
nie, en ook niemand huur of versoek of aanmoedig om vir mij stemme te werwe18
nie. Ik sal ook geen onpopulaire opienie wegsteek omdat ik deur die verkondiging
daarvan stemme sou verloor nie. Ik het min vriende en min invloed. In die nagenoeg
twee jaar tijdsverloop wat ik die eer gehad het om die “Zuid-Westen” te redigeer
was daar gelegenheid genoeg vir 'n man wat sij kaarte wou speel met sij oog op die
resultaat meer als op sij gewete, om beide invloed en vriendskap en populariteit te
win. Instede daarvan het ik geseg wat ik beskouw het wat reg was sonder om hierdie
man se guns te soek, sonder om daardie man se onguns te vrees. Andere het die kans
gehad, en die kans gebruik, om te swijg, en dit is hulle toegereken tot politieke
geregtigheid. Ik het met mij insigte voor 'n dag gekom, reg of verkeerd, en mij woorde
staan deur mij eie hand opgeteken, vóor
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mij en teen mij. En soos dit maar altijd gaan, die wat voor mij getuig sal vergeet
wees terwijl die wat teen mij getuig onthou word.’19
Daarom sou hy graag 'n ander kandidaat wou sien. Maar, so sluit Langenhoven
af, ‘bij gebreke aan so een, sal ik dit mij plig beskouw, al krijg ik net eén stem - en
dié sal nie mij eie wees nie, en ook nie deur mij bemiddeling gebédel wees nie - om
self als kandidaat te staan. Ik vrees, wat die stuk of agt of tien mogelike kandidate
betref wat daar onder ons te krij is, dat ons klompie plaselike voorman-Afrikaners
jaloers is op mekaar en liewer 'n buiteling neem om die éen die ander nie die
sogenaamde eer te gun nie. Maar dit word tijd dat daar aan dié bespottelike onderlinge
afguns 'n end kom.’
Die wyse waarop Langenhoven hom as kandidaat vir die Provinsiale Raad
verkiesbaar gestel het, was nie alleen hoogs ongewoon nie, maar tot vandag toe uniek
in die politieke geskiedenis van Suid-Afrika. Gewoonlik het 'n aantal mense
propaganda gemaak vir 'n moontlike kandidaat en is hy uiteindelik op die
nominasiedag voorgestel. Langenhoven het heeltemal van hierdie procédé afgewyk;
hy was altyd, soos hy in U dienswillige dienaar sê, ‘te dom om my met bakdraaie
en slenters op te hou’.20 Daarby was hy heeltemal onervare in dié tipe werk. Hy was
nooit lid van die afdelingsraad of stadsraad nie. By geleentheid, so voeg hy by in U
dienswillige dienaar, is hy as diaken of ouderling benoem, maar sy voorsteller kon
geen sekondant kry nie!21
Tog was daar, soos Langenhoven dit self stel, bepaalde dinge in sy guns. Afgesien
van 'n sekere onvergenoegdheid met die sittende lid, was almal moeg vir die
outokratiese optrede van die administrateur, sir Frederic de Waal, en die wyse waarop
die raadslede bang was om hom teen te gaan. Langenhoven se potensiële kiesers het
geweet dat hy nie ook op hom sou laat trap nie. Daarby was hy reeds feitlik twee
jaar as redakteur van Het Zuid-Westen bekend en het sy lesers geleer om deur sy
‘kranksinnigheid heen gesonde verstand en eenvoud van bedoeling te sien’.22 Verder
het hy net een openbare vergadering gehou waarop hy die planne van die
administrateur krities bekyk het, terwyl Atties Fourie in die stilligheid vir sy kandidaat
begin voorbrand maak het.
Op 2 Maart 1914, nominasiedag, is Langenhoven deur Atties Fourie vir die
Suid-Afrikaanse Party voorgestel as kandidaat vir die Provinsiale Raad vir die
kiesafdeling Oudtshoorn. Aangesien daar geen verdere nominasies was nie, word
Langenhoven deur die magistraat as onbestrede verkose lid verklaar. In sy toespraak
by dié geleentheid, gepubli-

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

289
seer in Het Zuid-Westen van 5 Maart 1914, sê Langenhoven dat hy nog nooit vir 'n
kandidaat gestem het wat heeltemal na sy sin is nie. ‘En noudat die rol omgedraai is
en ik verskijn self als kandidaat’, so gaan hy voort, ‘is ik oud genoeg om te weet dat
ik-self nie in julle oog die “gewenste” man is nie: ik kan maar hoop om naastenbij
die minst ongewenste te wees. Als 'n mens wil weet hoe goed jij is, moet jij doodgaan.
Als jij wil weet hoe sleg jij is, moet jij jou verkiesbaar stel bij 'n eleksie. Die
eersgenoemde ondervinding hoop ik zal ik nog 'n tijdjie naar wag. Die ander het ik
nou ondergaan. Ik het nou sedert ik vorentoe gekom het als kandidaat van so baje
foute gehoor - want die dinge wat agter 'n mens se rug geseg word, kom jij tog maar
te hore - dat ik somtijds twijfelmoedig geword het waarvoor ik nog die aarde
onnuttiglik beslaan. Maar dié soort kritiek en opposiesie en veroordeling is die beste
ding wat daar kon wees.’
Verder spreek Langenhoven hom sterk uit teen die diktatuur van sir Frederic de
Waal. Hy meen die probleem in die Provinsiale Raad is die gebrek aan opposisie.
Wetsontwerpe is dikwels sonder bespreking aangeneem en toenemend het wetgewing
geskied by wyse van regulasies wat deur klerke opgestel is. Daarby was daar in die
raad 'n stelsel van gunste en gawes. Lede moes mooi werk met die administrateur,
sodat hulle vir hulle eie kiesdistrikte geld uit die kas kon kry. Langenhoven vind so
'n situasie onaanvaarbaar en sê dat hy nie van plan is om soos 'n houtpop in die
Provinsiale Raad te gaan sit en sy verantwoordelikheid teenoor sy kiesers op
departementele klerke af te skuif nie.
Aan die begin van April 1914 vertrek Langenhoven per trein na Kaapstad vir die
eerste sitting van die pas verkose Provinsiale Raad, 'n reis waaroor hy op 14 Mei
vermaaklik in Het Zuid-Westen verslag doen. Hy gaan in Kaapstad tuis in die Royal
Hotel. Uit hierdie tydperk dateer sy eerste oorgelewerde briewe in Afrikaans aan
Vroutjie. Die sitting, so skryf hy aan haar, sou ten minste vier weke duur, maar hy
sal as gevolg van die hoë onkoste met die spoorlyn van die New Cape Central
Railways (die NCCR), waarvoor hulle vry passe nie gegeld het nie, nie tussenin huis
toe kan kom nie. Op 8 April laat hy Vroutjie weet dat hy al sy kollegas die oggend
ontmoet het en dat die meeste maar ‘beroerd papbroekig’ lyk en nie ‘'n bliksem’
beteken nie. Tydens sy verblyf het hy saam met genl. Louis Botha en genl. Smuts
‘dinner geneem’, was hy 'n keer op Stellenbosch, en het hy 'n naweek gaan kuier vir
Rosenow, wat sy skoolhoof op Riversdal was en sedert sy aftrede op Somer-
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set-Wes woonagtig was. Joe Foster, blykbaar die seun van sy gewese Oudtshoornse
vennoot, wat intussen oorlede is, het hom opgesoek. In 'n ongedateerde brief sê
Langenhoven Foster het voorgestel dat hulle saam in die praktyk moet gaan, 'n
mededeling waaruit 'n mens kan aflei dat dit teen hierdie tyd reeds finansieel sleg
daaraan toe was by Het Zuid-Westen en dat Langenhoven 'n terugkeer tot die
regsberoep oorweeg het. ‘Als die “Zuid-Westen” op sij bene kan blij’, skryf hy, ‘het
ik nie lus om mij werk daar op te gee teen enige voordeel ergens anders nie. So het
ik aan Joe geseg. Maar dinge het baje agteruitgegaan en als die Z.W. miskien in duige
raak wil ik nie van Oudtshoorn graag weggaan om 'n posiesie op 'n nieuwsblad ergens
anders te aanvaar nie. Dan sou ik verplig wees om maar weer als prokureur op
Oudtshoorn te praktiseer - hetsij op mij eie, hetsij bij iemand anders.’
Oor die spesifieke sake wat tydens die 1914-sitting van die Provinsiale Raad
bespreek is, verstrek Langenhoven naas die taalstryd in U dienswillige dienaar en
elders weinig inligting. Sy algemene indruk was egter dat die administrateur as
‘willekeurige diktator’23 die raad so oorheers het dat die lede bevrees en op 'n afstand
gebly het. ‘Hy bring 'n maatreël voor’, skryf Langenhoven; ‘in die loop van die
passasie daarvan staan 'n arme lid op met vrese en bewing in 'n biddende houding,
hande vrywend, tande klappend; hy wil tog darem een kleine ou beswaartjie aan
SyEdele in genadige oorweging gee. Daarop vlieg Sy-Edele op en hy donder en
bliksem op die vermetele teëstander dat hy vir die res van die sessie niks meer doen
nie as om hoor hoor te sê wanneer die administrateur praat - en dit was nagenoeg
onafgebroke.’24
Waarskynlik is Langenhoven se voorstelling van sake in so 'n kensketsing enigsins
oordrewe, maar dit dra die geestelike klimaat mooi oor waarin die Provinsiale Raad
moes funksioneer. Wanneer hy jare later in een van sy allerlaaste bydraes op 11 April
1932 'n huldeblyk by die afsterwe van De Waal in Aan stille waters skryf, sê
Langenhoven dat De Waal onskatbare dienste deur sy onvermoeide arbeid aan die
provinsie gelewer het. As hy van die begin af in die Unie-kabinet opgeneem was,
het die geskiedenis van Suid-Afrika onder die SAP-bewind waarskynlik anders
verloop. Louis Botha was egter bewus van De Waal se sterk wil en het hom ‘met 'n
titel en 'n administrateurskap opsy (gehou)’.25 As gebore Nederlander was De Waal
tydens die Eerste Wêreldoorlog sterk pro-Brits, ‘rooier lojaal as die venynigste
Engelse
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en die nog venyniger Afrikaner-oorlopers’.26 Toe Langenhoven as SAP-lid tot die
raad toegetree het, was sy party en die Unioniste min of meer gelyk in getalle. De
Waal het die kuns verstaan, so skryf Langenhoven in U dienswillige dienaar, om
hulle teen mekaar uit te speel en met hulle te maak wat hy wil. Hy was dus iemand
met fyn politieke taktiek, al het Langenhoven hoë waardering vir sy werkkrag en
eerlikheid.27 Met die aanvang van die sitting sou die ordonnansie i.v.m. afdelingsrade
onder bespreking kom en het Langenhoven in die SAP-koukus gewaarsku dat hulle
die steun van hulle kiesers sou verloor as hulle die gevolglike las sou aanvaar. Tydens
die sitting die volgende dag het die lede wat met sy standpunt saamgestem het, stom
bly sit en was Langenhoven die enigste wat in sy nuwelingstoespraak die
administrateur teengegaan het. Oor sy toespraak en De Waal se optrede sê
Langenhoven net: ‘Maar ek kon net so hard skree soos sir Frederic en ek was nie
daarheen gestuur om te gaan Ja Baas sê op alles nie.’28
Ondanks sy besware teen De Waal se outokratiese optrede en sy jingo-simpatieë
het Langenhoven dus wel waardering vir die administrateur gehad. Wat die stryd in
belang van Afrikaans betref, sou die vroeë deurbraak van die taal in die onderwys
nooit kon geskied sonder die hulp en steun van De Waal nie. Daaroor sê Langenhoven
in U dienswillige dienaar: ‘Hy was in die posisie om Afrikaans dood te druk en hy
het dit voortgehelp. Baie Afrikaners kon hulle vir die Hollander geskaam het.’29
Hierby voeg Langenhoven in sy huldeblyk by: ‘Ek voel my gedronge om hier te
betuig dat ek sonder die hartlike ondersteuning van De Waal seker omtrent niks vir
Afrikaans sou kon uitgerig het nie. En dan was my jare van diens in die Provinsiale
Raad sover as my lewensroeping betref, nutteloos gewees.’30

III
Oor die verloop van die stryd om die erkenning van Afrikaans skryf Langenhoven
uitvoerig in hoofstuk V van die tweede deel van U dienswillige dienaar. Daarin haal
hy aan uit 'n verslag wat hy vir De Volkstem geskryf en wat op 28 Mei 1914 in Het
Zuid-Westen oorgedruk is.
Aan die begin, sê Langenhoven, was die vooruitsigte om iets vir Afrikaans te
bereik, nie te rooskleurig nie. Tog was daar enkele sake wat hom begunstig het. As
lid van die Suid-Afrikaanse Party het hy sy
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kollegas se steun gehad, terwyl hy by die Unioniste nie bekend was as 'n
‘rasse-vuurvreter’31 nie. In die taalstryd het hy hom teen Nederlands gerig, nie teen
Engels nie. In die tweede plek was daar geen akademici wat met ‘spellinggeskille
en Dietse idiome en malkunsstandaarde’32 die saak van Afrikaans kon beduiwel nie.
En in die derde plek het een of ander beskermengel Langenhoven daarvan weerhou
om met sy ‘gebruiklike dolle voortvarendheid’33 die saak te benadeel. Hy het nie
vooraf na buite sy planne aangekondig of in die pers bekend gestel nie, sodat daar
nie uit allerlei oorde 'n verset kon ontwikkel nie. ‘(My) niksbeduidendheid’, so skryf
Langenhoven, ‘was my behoud. My sterk punt van onbeteuelde geweld sou my
ondergang gewees het; in stilte en vertroue was my krag. Ek moet glo maar erken
dat ek my hierdie een slag self langsaam gehaas het.’34
Tog het Langenhoven met vrees en bewing van Oudtshoorn vertrek, omdat hy sy
kollegas in sy nuwe werkkring van 'n vanselfsprekende waarheid moes oortuig wat
tog in die tydsomstandighede 'n rewolusionêre stap sou wees. By sy aankoms in
Kaapstad het hy hom dadelik in verbinding gestel met die voormanne van die
Afrikaanse beweging. Wie hierdie manne was, sê Langenhoven nie, maar hulle
reaksie was water op die vuur nadat hy hulle meegedeel het dat hy 'n maatreël aanvaar
wil kry vir die erkenning van Afrikaans, in hoe 'n geringe mate dan ook, as
aanvanklike medium van onderrig op die laer skool.35 Die reaksie was dié van festina
lente; ons moet wag, totdat Afrikaans verder in die pers en die literatuur gevorder
het. Daarop was Langenhoven se reaksie: ‘Nou kijk, julle besadigde en verstandige
virsigtigheid-aanraaiers; julle medewerkers wat die briek vasdraai teen die steil
opdra'ende uit, staan julle nou eenkant opsij; en ik sal alleen te werk gaan. Ik sal nou
voortvaar in mijn dolle rasernij sonder die onontbeerlike hulp van julle verstandige
beraad; en ik sal die mosie voorstel al krij ik geen sekondant nie, al staan ik vir wat
reg en waarheid is in die ganse Raadsaal stok alleen.’36
Langenhoven het inderdaad voortgegaan. Saam met die lede van sy party het hy
koffie gedrink, al die argumente ten gunste van Afrikaans genoem en, verbasend
genoeg, weinig teenstand gekry. Waar daar wel besware was, het hy met behulp van
Tobie Muller se rede Die geloofsbelydenis van 'n Nasionalist hulle oorgehaal. In
werklikheid was daar weinig om te doen, want die verwagte teenstand, so sê
Langenhoven, was maar ‘'n spookgogga van mijn eie skepping. Dit was bijna teleur-
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stellend om te vind dat daar so min roem uit die slag te hale was. 'n Stuk of wat van
mijn kollega's was alreeds net so bekeerd en net so vurig vir die saak als ik.... Inplaas
van vijande wat moes verslaan word met grote heldemoed - wat was daar? Almaal
reeds gewonne of maklik te winne maters op die pad.’37
Daarna het Langenhoven onderhoude gevoer met Thomas (later sir Thomas) Muir,
superintendent-generaal van onderwys, en met die administrateur, sir Frederic de
Waal. Wat laasgenoemde betref, sê Langenhoven, ‘is 't mij 'n voorreg om hier met
innige dankbaarheid gewag te maak van die bereidwillige en hartelike ondersteuning
wat ik van hom gekrij het bij die voorafgaande voorbereiding sowel als bij die
bespreking in die raad self’.38 Langenhoven het ook 'n onderhoud gehad met J.P.L.
Volsteedt, die redakteur van Ons Land, ‘het blad welks houding tegenover het
Afrikaans geen vijandige is’.39 Oor dié onderhoud sê Langenhoven alleen dat hulle
wedersyds met ‘min respekt vir mekaar se redelikheid en vatbaarheid vir oortuiging’40
uitmekaar is.
Vervolgens het Langenhoven die Engelssprekende lede op sy versoek in die koukus
van die Unioniste-party ontmoet en sy standpunt in Engels aan hulle gestel. Hy het
gesaghebbendes aangehaal om te wys dat Afrikaans geen dialek is nie en hulle sy
ervaring meegedeel by die onderrig van hulle volksgenote, sowel in Nederlands as
Afrikaans. ‘Ik het hulle daarop gewijs’, sê Langenhoven, ‘dat eentaligheid vir hulle
doofstom maak in hulle beroep, in hulle persoonlike omgang, in hulle politieke
bedrijwigheid, in hulle besigheids verhoudinge, teenoor die belangrikste helfte van
die bevolking van Suid-Afrika; en hoe hulle dus die heel eerste moes wees om 'n
poging te verwelkom waardeur die aanleer van die tweede landstaal vir hulle maklik
gemaak kan word.... Hulle het vrage gedaan en besware geopper, en dié het ik so
goed als ik kon beantwoord. Almaal van hulle was ongelukkig nie teenwoordig nie
- en daaraan is te wijte die flauwe tegestand wat daar nog gekom 't bij die uiteindelike
behandeling van die mosie. Maar eigelik was die saak gewonne vóordat hij vóor die
Huis gekom het.’41
Met die uiters gunstige vordering wat Langenhoven deur middel van gesprekke
en uiteensettings kon maak, het hy dan sy mosie, gesekondeer deur raadslid Van
Rooy, op Maandag, 23 April 1914, voor die Kaapse Provinsiale Raad voorgestel:
‘Dat deze Raad zijn goedkeuring hecht aan die toenemende handhaving door het
Onderwijs Departe-
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ment van deze Provincie van het gezonde beginsel van onderwijs door medium van
de moedertaal der leerlingen, zoals neergelegd in de Onderwijs Ordonnantie, en
verder aanbeveelt dat dat beginsel verder uitgebreid worde door het gebruik van het
Afrikaans-Hollands als medium op onze lagere scholen tot en met de Vierde Standaard
waar het Hollands volgens wet de voertaal is: Mits dat geen leesboeken, in het
Afrikaans geschreven, voorlopig worden toegelaten tenzij dezelve voorzien zijn van
een getuigschrift van goedkeuring door een of meer personen van erkende
bevoegdheid, daartoe benoemd door hetzij de Superintendent van Onderwijs, hetzij
“de Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst”: en mits het gebruik
van zodanige leesboeken niet toegelaten worde waar het betrokken schoolkomitee
er bezwaar tegen heeft.’
Daar bestaan 'n algemene wanopvatting dat Langenhoven, min of meer soos genl.
Hertzog in die Vrystaat vir Nederlands, verantwoordelik was vir die wet wat aan
Afrikaans sy regmatige plek in die onderwys gegee het. Dit is egter nie die geval nie.
Al wat hy gevra het, was om die gesonde beginsel van onderwys deur medium van
die moedertaal van die leerlinge, soos vasgelê in die Onderwysordonnansie, verder
in die praktyk deur te voer. Dit het dus nie 'n wetswysiging veronderstel nie. In die
tweede plek vra hy die gebruik van Afrikaans as skriftelike medium tot en met die
vierde standerd. Verder bevat sy voorstel om taktiese redes ook 'n bepaling oor
skoolboeke. Die mosie was dus in werklikheid 'n ‘gedienstige afwatering’42 om alle
moontlike teenstand tegemoet te kom. Net die skoolboeke, so skryf Langenhoven,
‘was onderhewig aan goedkeuring van gesag en aan die voorwaarde dat die
skoolkomitee kon beswaar maak; die onderwyser se metode of taalbevoegdheid was
aan geen van beide onderhewig nie; ook nie sy diskresie om die aanbeveling van die
mosie uit te voer nie. Ek glo dat daar nooit sulke boeke met die vereiste getuigskrif
van goedkeuring verskyn het nie - die onderwysers het gesorg om sonder die verlof
van die persone van erkende bevoegdheid klaar te kom. Ek sê nie ek keur so 'n
wetteloosheid goed nie, maar dit val my swaar om dit te betreur.’43
Voor die aanvang van die debat het Langenhoven van sy mense uitdruklik versoek
om nie die mosie te bespreek nie, omdat die diskussies in allerlei sypaadjies kon
beland wat tot misverstand kon lei. Een probleem was van regskundige aard, naamlik
of Afrikaans inbegrepe is in die woord ‘Hollands’ in artikel 137 van die grondwet.
Indien gesê
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sou word Afrikaans is 'n selfstandige taal, sou die toepassing van die mosie deur 'n
wysiging in die grondwet voorafgegaan moes word. Om die probleem te omseil, het
Langenhoven 'n standpunt ingeneem wat van sy vroeëre uitspraak oor die
onafhanklikheid en selfstandigheid van Afrikaans afwyk maar wat in die besondere
omstandighede pragmatiese politiek was. As artikel 137 Afrikaans uitsluit, so het hy
betoog, is alle lede wat die Provinsiale Raad in Afrikaans toespreek, buite orde. Dan
is dit die plig van die voorsitter om daardie lede stil te maak.44 Met hierdie kragtige
argument in Langenhoven se repliek het die beswaar tot 'n einde gekom en was die
saak gewonne.
Aan die begin van die debat op 23 April 1914 het Langenhoven na die indiening
van sy mosie gesê hy kan 'n aantal name opnoem van bekwame Afrikaners wat
leiding gegee het in hierdie beweging.45 Hy het 'n voorstel aangehaal wat kort tevore
op 'n vergadering van die Taalunie aangeneem is. Sy mosie is nie so vérreikend nie.
Hy stel nie voor dat die een medium deur die ander vervang word nie. Hy wil bloot
Afrikaans as medium gebruik hê tot en met standerd IV. Na die tyd kan Hooghollands
dan gebruik word. Hy is egter van mening dat jong kinders deur medium van hul eie
taal onderrig behoort te ontvang. Handleidings vir sulke doeleindes sal deur bevoegde
persone goedgekeur moet word. Hulle is dit verskuldig aan die kinders om soveel
voordeel as moontlik te trek uit die onderwys wat hulle gegee word.
Die administrateur, sir Frederic de Waal, het daarop gesê hy het geen beswaar
teen die mosie nie. Dit is volgens die bepalings van die wet heeltemal in orde. Die
Hollandse spreektaal van Suid-Afrika is natuurlik Afrikaans. Of Afrikaans reeds as
voertaal gebruik kan word, is 'n heel ander kwessie. In elk geval is dit die huistaal
en is die ambisies van die volk daarmee verbonde. Hy wil die voorstel van harte
steun.
Daarop het verskillende lede spreekbeurte gehad. Mnr. G.F. Zondagh het die
voorstel gesteun en gesê dat Hollands vir die Afrikaanse kind net so vreemd is as
Engels. Mnr. W. Gasson het gesê dat die Afrikaanse taal die beste deur die Afrikaanse
kinders verstaan word en dat hulle deur middel van dié taal die beste leer. Dieselfde
beginsel word reeds in Wallis toegepas. Hy het 'n beroep op die Engelssprekende
lede gedoen om die mosie te steun. Hy sou liewer die Afrikaanse as die Hooghollandse
taal ingevoer sien, want sowel Afrikaans- as Engelssprekendes sou dit makliker vind
om deur middel van eersgenoem-
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de in aanraking met die bevolking van Suid-Afrika te kom. Ook mnr. F. Ginsberg
het sy steun beloof, maar wou weet wat onder Afrikaans verstaan word. As Afrikaans
vir die Afrikaner dieselfde beteken as Platduits vir die Duitser, dan sou dit ongerade
wees om Afrikaans vir die onderwys te gebruik. Daarop het die administrateur gesê
Afrikaans kan nie met Platduits vergelyk word nie, aangesien Afrikaans die taal van
die hele volk is. Op 'n verdere opmerking van mnr. Ginsberg gee hy die versekering
dat hy met die superintendent van onderwys in verbinding was en dat geen nuwe
beginsel in die spel gebring word nie.
Ook mnr. P.B. Botha steun die voorstel. Hy vind dit noodsaaklik dat kinders deur
middel van hul eie taal onderrig word. Majoor S. Cowper het niks teen die mosie
nie, terwyl mnr. W.H. Piggot meen die mosie is onnodig indien die mense reeds die
reg het om Afrikaans te gebruik. Mnr. H. Nourse steun die voorstel en sê dit is nodig
om te besluit of Afrikaans of Hooghollands die taal van die land is. Indien die rasse
- waarmee hy, soos gebruiklik in hierdie tyd, die Afrikaans- en Engelstaliges bedoel
- in die land verenig moet word, gee hy aan Afrikaans die voorkeur. Afrikaanse
kinders moet in hul eie taal onderrig word. Indien Engels- en Afrikaanssprekendes
Hooghollands moet leer, sou 'n mens hulle iets leer wat vir hulle heel vreemd is en
jy sou nie behulpsaam wees met die samesmelting van die twee rasse nie. Ook mnre.
T.W. Goodwin, B. Niland en J. Wynne steun die voorstel met 'n paar opmerkings.
Mnr. J.D. Cartwright het bedenkinge omdat Afrikaans nie vir wetenskaplike
doeleindes gebruik kan word nie. Ook dr. D.B. Hewat steun met enkele opmerkinge
die mosie.
Tydens die bespreking in die Provinsiale Raad, so skryf Langenhoven in die
oorspronklike verslag vir De Volkstem wat hy in U dienswillige dienaar oorneem,
het een van die Engelstalige lede ‘die ou storie verkoop van gevaar om 'n lage
“brabbeltaal” op die skole in te voer. Dit was die éen ding wat nodig was - als daar
nog éen nodig was - om selfs die flauwe lede van mijn ou nasie geesdriftig aan mijn
kant te skaar. “Is dan die huis van elke opgevoede Afrikaner ongekultureer,” had ik
maar net nodig om te vraag, in mijn repliek, “omdat hij nie met sijn eggenoot en
kroos Engels of Hooghollands gesels nie?” En dié éen vraag was genoeg! Hij moet
altijd genoeg wees - vir 'n Afrikaner.’46
Aan die einde van die debat is die mosie onbestrede aangeneem. Nog dieselfde
laatmiddag kon Langenhoven aan Vroutjie en Sarah Goldblatt telegrafeer: ‘Provinsiale
Raad het my mosie aangeneem wat Afri-
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kaans toelaat as permissiewe medium tot en met die vierde standaard.’ En 'n bietjie
later dieselfde dag skryf hy aan Vroutjie: ‘Liefstetjie, Ik het jou netnou 'n telegram
weggestuur dat mij mosie om Afrikaans als medium permissief toe te laat tot en met
die vierde standaard, deurgegaan het. Ik voel so gelukkig dat ik kan huil, maar so
kapot dat ik kan neerslaan. Ik het dag en nag gewerk met vriend en vijand. Hier het
ik nie eens nodig gehad om te praat bijna nie - ik het die saak gewin gehad voordat
ik agtermiddag hierin gekom het. Ik sal jou self seg hoedat ik te werk gegaan het dit is te veel om te skrijf. En mij eie mense hier - die voorstanders van Afrikaans in
die Kaap - het mij soos gewoonlik in die steek gelaat totdat ik vir hulle geseg het:
Gaat nou julle naar die bliksem, ik is gewénd om alleen te staan. En ik het alleen
gestaan en die ding deurgeveg.’
Met die aanname van die mosie was daar in die Kaapse dagbladpers geen
buitengewone aandag aan die hele aangeleentheid nie. Die Cape Argus het wel met
'n gunstige hoofartikel gekom, maar die Cape Times en Ons Land het dit eenvoudig
doodgeswyg. Van vriende en kennisse het Langenhoven darem wel heelwat private
briewe en telegramme ontvang. In De Volkstem van 5 Mei 1914 wy Preller 'n
hoofartikel aan die Kaapse besluit. ‘Met verrassende snelheid’, so skryf Preller, ‘het
onse kollega van “Het Zuid-Westen” (Oudtshoorn), tans ook lid van die Kaapse Prov.
Raad, in gemelde lichaam deurgevoer gekrij 'n besluit, om Afrikaans te erken als
voertaal van die onderwijs op die lagere skool. Ons wens ons Volk geluk daarmee!
Vir die eerste maal in die geskiedenis van Suidafrika sal die s.g. “Hollands-sprekende”
Afrikaner nou die reg en voorreg gaan geniet van onderrig te mag worde door middel
van sijn eige taal, terwijl hij al die honderde jare nog gekniehalter word met 'n voertaal
wat nie sijn eie was nie.’ Hy is dankbaar vir die moed van sy Oudtshoornse kollega.
‘Sijn werk word 'n baken op die pad van ons Afrikaanse Taal.’
Oor die regskundige probleem, of Afrikaans inbegrepe is by Hollands in artikel
137 van die grondwet, het Langenhoven aan die einde van hoofstuk V van die tweede
deel van U dienswillige dienaar nog 'n byvoeging. ‘As 'n saak van sentiment en
nasionale hoogmoed sou dit my bitterlik bedroef om te moet erken dat die twee tale
een taal is - dit was dan juis die groot bedrogsverwarring waardeur ons eie taal so
lank van ons weggehou is. Maar deur bevoegde regsinterpretasie sou die saak moes
beslis geword het sonder sentiment deur 'n gevoellose reg-
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bank. As die twee tale een is, dan kon ons maar sonder wetswysiging aangehou het
om Afrikaans oral in te voer waar hy vandag in gebruik is ... Maar as daar 'n toetssaak
voor die regbank gekom het, en die regbank het die teenoorgestelde interpretasie aan
die woord “Dutch” gegee, dan was alle Afrikaanse wetgewing 'n nulliteit, want dan
was dit ongehoorsaam aan die gebiedende bepaling van die Grondwet.... Maar
gelukkig, die teëparty - die anti-Afrikaans-mense - kon dit nie bekostig om hierdie
beswaar te opper nie: hulle was dan honderd jaar en langer besig gewees om die volk
wys te maak dat die twee tale een is; dit was die enigste hoegenaamde voorwendsel
van grond onder hulle voete. En hier kom ons, Afrikaans-voorstanders, nou saamstem
met hulle om 'n teenoorgestelde oogmerk te bereik. Ek het nog nooit 'n koddiger
ooreenkoms in 'n geskilpunt gesien nie.’47
Die besluit van die Kaapse Provinsiale Raad op 23 April 1914 om Afrikaans as
medium van onderrig tot en met standerd IV in te voer, was die eerste belangrike
deurbraak vir die stryd om die erkenning van Afrikaans en die begin van die
suksesvolle afhandeling van wat Langenhoven teen hierdie tyd as die missie van sy
lewe beskou het. Ander taalstryders het eerder as Langenhoven pleidooie gelewer,
skeppende werk van waarde voortgebring en daadwerklike pogings aangewend om
Afrikaans te bevorder. Die eer kom Langenhoven egter toe dat hy die eerste was wat
ingesien het dat die verwesenliking van die ideaal alleen langs 'n politieke weg kon
geskied en dat dit juis op daardie oomblik - en nie later nie - uitgevoer moes word.
Dat Tobie Muller in Die geloofsbelydenis van 'n Nasionalist in werklikheid vir hom
die procédé uitgespel het wat die invoering van Afrikaans as onderwystaal betref,
doen nie afbreuk aan wat Langenhoven, feitlik manalleen, reggekry het nie.

IV
Langenhoven het Oudtshoorn ses jaar lank in die Provinsiale Raad verteenwoordig.
Aanvanklik is hy onbestrede verkies as lid van die Suid-Afrikaanse Party. Wanneer
Louis Botha en Smuts egter in 1915 Duits-Suidwes-Afrika binneval, het hy die moed
van sy oortuiging om in die Provinsiale Raad ‘die vloer te kruis’ en aanvanklik as
enigste Nasionalis die politieke rigting van genl. Hertzog48 te steun. Op 30 Maart
1915 is hy die enigste lid wat teen 'n voorstel stem dat waarde-
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ring uitgespreek word vir Botha se besluit om Duitswes in te val. Wanneer daar teen
onderwysers wat aan die Rebellie deelgeneem het, gediskrimineer word deur hulle
name van die rol te skrap, stem Langenhoven op 9 April weer teen die beginsel. In
'n telegram van 10 April 1915 ondersteun sy kiesers uit De Rust hom: ‘Ons is saam
met jou in die wildernis en keur jou handelswyse goed.’ S.P. le Roux, in hierdie jare
'n jong advokaat met boerderybelange in De Rust, wens hom in 'n brief van 4 April
geluk met die stap. Baie gou word hulle politieke maats en hegte vriende. Later,
wanneer Le Roux se seun Stephen - nog veel later bekend as die skrywer Etienne
Leroux - gebore word, is Langenhoven sy peetvader.
Alhoewel hy as briljante redenaar en gewilde spreker ook van vroeg af deur sy
partyleiers in die politieke hoofstroom betrek word en as joernalis 'n belangrike
bydrae tot die vestiging en uitbouing van die Nasionale Party lewer, is Langenhoven
aanvanklik veral in die Provinsiale Raad as politikus aktief.
In die Provinsiale Raad was hy by herhaling in skermutselinge betrokke met die
diktatoriale en kortgebakerde administrateur, sir Frederic de Waal, alhoewel daar
van vroeg af ook 'n wedersydse agting vir mekaar was. By geleentheid het
Langenhoven sir Frederic op Engels gepak oor sy kortaf behandeling van Nasionale
lede en het die administrateur op nog kwaaier wyse geantwoord.49 By 'n ander
geleentheid moes Langenhoven egter erg op sy neus kyk. Na aanleiding van die
kwessie van moedertaalonderwys het hy 'n mosie van wantroue in De Waal ingestel.
De Waal het sy optrede verdedig en toe begin aanhaal uit die petisie van die ‘Loyal
Africanders’ aan koning Edward VII tydens die Anglo-Boereoorlog, 'n stuk waarvan
Langenhoven die opsteller en medeondertekenaar was.50 Langenhoven se uitlatings
teen die Boererepublieke het vir hom groot verleentheid veroorsaak in sy rol as
taalstryder. Hy was verplig om 'n verdaging en 'n gesprek met De Waal aan te vra
en die moontlikheid te opper dat die mosie teruggetrek kan word. De Waal het
ingestem, maar met 'n gebaar in die rigting van 'n groot stapel boeke voor hom, gesê
dat hy nog baie stof tot sy beskikking het. Ná die verdaging is Langenhoven se mosie
teruggetrek. Toe J. Steinmeyer, joernalis by De Burger, die administrateur vra wat
die ander boeke beduie, het hy lekker gelag: ‘Dit was gewone boeke waarin niks in
verband met die saak gestaan het nie. Ek het dit slegs daar laat bring om indruk te
maak. En het dit nie goed gewerk nie?’51
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Maar oor die algemeen was die verhouding tussen Langenhoven en De Waal goed,
ten spyte van die feit dat albei graag die laaste woord wou hê. Veral toe Langenhoven
as enigste Nasionalis in Junie 1917 tot lid van die Uitvoerende Komitee verkies is,
het hy De Waal beter leer ken en waardeer. By dié geleentheid het De Waal hom
telegrafies met sy verkiesing gelukgewens. Langenhoven het teruggetelegrafeer:
‘Dank voor vriendelike gelukwensen van de apotheker aan de in zijn zalf gevallen
vlieg.’ In 1917 wen hy sy eerste verkiesing in Oudtshoorn deur die SAP-kandidaat
vir die Provinsiale Raad te verslaan. In 'n brief van 21 Mei 1917 in die Oudtshoorn
Courant bedank hy sy kiesers en spreek hy hom uit oor die outokratiese gedrag van
die administrateur en die manier om verteenwoordigers van verskillende politieke
partye teen mekaar uit te speel in sake wat met die partypolitiek niks te make het nie.
‘Deur een seksie af te speel teen die ander,’ so skryf Langenhoven, ‘deur lobbie-werk
en werwery, met behulp van éen van die welsprekendste tonge en een van die helderste
breine in Suid-Afrika, het Seur Frederick de Waal in plaas van die dienaar van die
Provinsie soos hy bedoel was om te wees, homself in grote mate tot baas daarvan
gemaak. Autokraatskap is 'n gevaarlike en verraderlike plantjie en wanneer die
omgewing daargestel is vir syn maklike ontwikkeling, sprei die wortels in so baje
koerse en die masienerie van die Staat is so 'n enorm kragtige bemesting, dat die volk
hulle vryhede éen vir éen sien afneem maar hulle word meer en meer magteloos en
hulle moet maar bektrek en kreun en verdra. En so, met kuns en slag en takt, met
goeie bedoelings en meer dikwels reg als verkeerd (wat hom te meer gevaarlik maak)
het Seur Frederick voortgegaan om te sentraliseer en die inisiatief en belangstelling
en ambiesie en trots van plaselike liggame te ondermyn totdat die provinsiale
administrasie aan die gang is om 'n masien-gedrewe stelsel te word, met die
dryf-handvatsels in die hande van klerke in die Kaapstad.’ Teen dié ontwikkeling,
gaan Langenhoven voort, moet elke raadslid hom verset. Dit was die afgelope drie
jaar sy lot, meer as dié van ander raadslede, ‘om onder die wanguns te verval van
syn Edelagbares ongeduldige onverdraagsaamheid van kritiek. Gedurende die laaste
sessie het die enigste tegestand wat die moeite wêrd is om van te praat, gekom van
die kant van die kleine bende Nasionaliste in die Raad wat my die eer aangedoen het
om my aan hulle hoof te plaas.’ Hy spreek hom uit teen partypolitiek in die Provinsiale
Raad en die wyse waarop die administrateur omstrede sake soos die
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onderwystugordonnansie deur die raad gedwing het. En as sir Frederic op George 'n
voordrag oor die wêreldgeskiedenis hou,52 gee dit Langenhoven die geleentheid om
'n hekelende artikel te skryf. Blykbaar was dit 'n lang voordrag, want sir Frederic het
omtrent al wat volk is se geskiedenis uitvoerig behandel: Duitsland, Oostenryk,
Rusland, België, Frankryk, Engeland, Amerika, Japan, Brasilië en Argentinië. Toe
hy egter by Suid-Afrika kom, was sy vermaning: ‘Let the dead past bury its dead.’
Dat ons van al die ander moet leer maar ons eie moet vergeet, is vir Langenhoven
suiwer, onvervalste, imperiale, geskiedkundige bedrog.
Vir De Waal het Langenhoven respek gehad, vir die eerste minister, Louis Botha,
nie, al was hy aan die begin van sy termyn as lid van die Provinsiale Raad diplomaties
genoeg om nie te velde te trek teen die leier van die party wat hy aanvanklik
verteenwoordig het nie. Op 1 September 1915, nadat hy reeds tot die Nasionale Party
toegetree het, skryf Langenhoven egter vir De Burger 'n verslag oor die voorgenome
besoek van Botha aan Oudtshoorn. Al die voorbereidings vir dié besoek sal uit die
belastingbetalers se sakke moet kom en die voorgenome verrigtinge is daarop bedag
‘om die Generaal met lauwerkranse en jubeltone op die plek te breng waar die
politieke spiets afgesteek sal word, en na afloop hom weer verder te help naar die
volgende senter toe’. Ná die besoek op 14 September 1915 skryf Langenhoven weer
'n artikel. Met Botha se vorige besoek aan Oudtshoorn is hy verwelkom as premier;
dié keer is hy slegs ontvang deur die ‘jingo-seksie’ van die dorp. ‘Die held van Duits
Suidwest’, so sê hy, ‘moet gevoel het watter gesigte hij mis wat die vorige maal
rondom hom was.’ In sy toespraak het Botha onder meer die Nasionaliste beskuldig
van wangedrag en dat hulle die sing van ‘God save the King’ versteur het. Volgens
Langenhoven het Botha egter nagelaat om te vermeld dat die Unioniste by 'n ander
geleentheid 'n vergadering van die Nasionale Party onderbreek het deur die Britse
volkslied as ‘raaswapen’ te gebruik.
Na aanleiding van 'n toespraak wat Botha op Morgenzon hou, bekyk Langenhoven
Suid-Afrika se posisie tydens die Eerste Wêreldoorlog, 'n beredenering waaruit blyk
in watter mate hy hom distansieer van die pro-Duitse gesindhede en met Suid-Afrika
se posisie ten opsigte van Brittanje rekening hou. As ons neutraal wil bly in 'n oorlog
waarin Engeland gewikkel is, sê hy, moet ons van die Britse vlag ont-

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

302
slae raak. Ons staan egter onder geen konstitusionele verpligting om 'n ‘werkdadige
aandeel’ aan die oorlog te neem nie. Alleen as die vyand ons aanval, kan ons
verdedigend optree. Tog is daar 'n redelike verpligting om Engeland in die oorlog
by te staan. Ons lidmaatskap van die Empaaier, so skryf hy, is op sigself só voordelig
‘dat ons, in ons blote eige belang, vir die instandhouding van die Empaaier die soort
opofferinge behoor te maak wat elke staat gewilliglik doen vir die handhawing van
sijn eige onafhankelikheid’.
By geleentheid skryf Langenhoven 'n striemende satire op Botha waarin hy Saul,
die eerste koning van Israel, se besoek aan die heks van Endor in 1 Samuel 28 as
verwysingsraamwerk gebruik.53 Met die Rebellie, arbeiderstakings, anti-Duitse
oproere en moord en doodslag bring Botha se regering nie die verwagte vrede en
sterkte nie. Sy konsiliasiebeleid het misluk, sy eie volk het hom verwerp. Toe hy 'n
‘spiritistmedium’ soek om te raadpleeg, word hy daaraan herinner dat hy Siener van
Rensburg in die tronk gesit het en dat 'n profeet nou moeilik gevind kan word. Botha
roep dan deur 'n Nasionalistiese vrouemedium vir Paul Kruger op en aan haar sê
Botha dat hy ‘seer beangstigd is’, want by ‘die lewende is daar geen raad meer vir
mij nie’. Kruger vra Botha of hy dan nie raad van Smuts kan kry nie. ‘Deur sijn raad’,
antwoord Botha, ‘is ik waar ik vandag is.’54
Wanneer die premier in Bloemfontein 'n toespraak hou, lewer Langenhoven
kommentaar op Botha se taalgebruik. ‘Die generaal gebruik nie suiwer Afrikaans in
sijn toesprake nie en ook nie 'n Hollands wat met die taal van 'n Hollander maklik
kan verwar word nie, maar 'n soort Afrikaans met hollandse verbuiginge wat hij
sonder 'n bepaalde plan holderste bolder inlas sodat daar nou en dan bij toeval éen
op die regte plek kom.... Die Generaal gebruik nooit Engels in sijn toesprake nie;
want die vereiste is nou éénmaal in Suid Afrika so dat jij Engels suiwer moet kan
praat of anders moet jij hom laat blij, terwijl jij met die Hooghollandse grammatika
kan mors soos jij wil. Stop maar hebben en heeft en de en het en was en waren in
soos jij hulle die eerste in die hande krij. Al is hulle nie korrekt nie dan is hulle tog
Hollands. En Afrikaans is nie vir die Generaal hoog genoeg nie. Of is hij nie vir
Afrikaans hoog genoeg nie, of hoe?’55
Telkens rig Langenhoven hom in sy politieke geskrifte - meestal verslae na
aanleiding van toesprake of briewe aan koerante - teen die konsiliasiebeleid van
Botha en Smuts en die jingoseksie van Oudts-
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hoorn. As die redakteur van die Cape Times wys op verteenwoordigers van
verskillende volkere wat na die Verenigde State verhuis en 'n lojaliteit teenoor hulle
nuwe vaderland ontwikkel het, terwyl alleen die Duitsers dáár getrou bly aan hulle
agtergelate en dus ontrou is aan hulle aangenome vaderland, vra Langenhoven wat
die Engelse in Suid-Afrika doen. As húlle, wat ná die pioniers gekom het, nou verwag
dat hulle taal en kultuur voorrang bo dié van die Afrikaners moet kry, praat hulle nes
die Duitsers van 'n kultuur waaronder die wêreld moet buig asof dit die enigste
beskawing is. In 'n vroeë, geestige, satiriese stuk illustreer hy die verhouding tussen
Engelse en Afrikaners met die Bybelse leeu en lam as raamwerk. Hy rig sy ‘oproep’56
tot sy Engelse landgenote. ‘Vriende’, skryf hy, ‘laat ons vrede maak en vrede hou.
Laat die leo en die lam saam wei; die lam op die gras en die leo op die lam. Julle kan
die leo wees en ik sal die lam wees. Dan sal ik weldra ook deel van die leo uitmaak.
Dit sal die lam tot eer strek en die leo tot genot. Hulle sal nie meer twee-stroom wees
nie maar een-stroom. Konsiliasie sal oorbodig word. En dit sal julle baje moeite
spaar, want die konsiliasie moes mos nog maar altijd van julle kant kom.’ Wanneer
die Cape Times 'n hoofartikel oor die siel van Rusland skryf en 'n studie daarvan in
Engeland en Suid-Afrika aanbeveel, gaan hy daarmee akkoord, mits die Engelse ‘die
meer nodige leemtes in ... (hulle) opvoeding eers hier ... (aanvul)’. Want, so gaan hy
voort, ‘voordat julle met die russiese leerplan 'n aanvang maak, denk ik sou dit
raadsaam wees vir julle om 'n bietjie aandag te bestee aan onse taal en letterkunde’.
En wanneer Louis Botha in Brittanje 'n eredoktoraat vir sy konsiliasiepolitiek ontvang,
is sy gelukwensing striemend. Langenhoven vind dit ‘'n uitstekende vorm van
verering. Want net soos 'n vijfpond noot meer vir 'n bedelaar beteken als vir 'n
miljoenair so staat die waarde van 'n titel in omgekeerde eweredigheid tot die
verdienste van sijn besitter.’ Louis Botha se konsiliasiebeleid is slegs 'n toenadering
van een kant, 'n soort skikking wat van die Afrikaner eis dat hy ‘sij heiligste belange
ter wille van vriendskap moes opoffer’. Langenhoven skryf: ‘Ik glo ook aan skikking
en kompromie en versoening. Ik glo ook aan “give and take” - maar nie op die manier
dat ik aanhou met “give” en mijn tegenpartij hou aan met “take” nie.’57
Oor Duitsland se rol in die oorlog is Langenhoven by herhaling baie uitgesproke.
‘Ik hou nie van onverantwoordelike bestier en passe en militaire despotisme en
allerhande ergerlike bemoeienis met mijn pri-
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vate sake en met mijn persoonlike vrijheid nie’, skryf hy aan De Burger.58 Dié soort
stelsel is vir hom ‘te duits en te smuts’. Daarteenoor hou hy baie van die Engelse
nasie. ‘Na aftrek van die klas wat hierheen uitgekom het’, sê hy, ‘moet daar baje
goeie oorgeblij het. Nie elke land het die voorreg om sijn bevolking so aanhoudend
uit te sif en dié wat deurval te verwijer nie.’ Waarteen hy dit wel het, is die Engelse
se taalimperialisme. Die Afrikaners besit baie van die ‘tugteloosheid’ van die Engelse.
Soos hulle wil ons ons nie laat ‘rond-order’ nie. Ons het soos hulle 'n ‘dweepsugtige
gehegtheid aan die ideaal van persoonlike vrijheid - 'n ingewortelde afkeer teen alle
vorme van dwingelandij’. In Engeland dikteer die volk aan die regering, in Duitsland
dikteer die regering altyd en die volk gehoorsaam. ‘Die Duitser’, so gaan Langenhoven
in sy karakterisering voort, ‘is 'n skepsel van dissiplien sijn lewe lank. Daarom is
hulle so geoefen en so ingespan. Op die boereplase waar die kos vir die legers moet
vandaan kom, in die fabrieke waar hulle uitrusting en ammuniesie afgemaak word:
dwarsdeur Duitsland is daar dieselfde perfekte organisasie, dieselfde haarfijn gestolde
en glad ge-oliede masienloop als op die slagvelde. Daar word nie 'n aardappel in die
grond gesteek nie of die sak waar hij vandaan kom en die man wat hom plant is
ergens op 'n kaartjie geregistreer. En als daar navraag is kan jij die kaartjie in drie
sekondes voor die dag breng.’ Teenoor so 'n instelling en geesteshouding staan
Langenhoven skepties.
Ten spyte van hierdie uitgesproke voorkeur vir die Engelse mentaliteit en
ingesteldheid kon Langenhoven sterk hekelend en satiries teenoor hulle stelling
inneem. By geleentheid59 wei hy uit oor Engelse woorde wat nie Afrikaanse
ekwivalente het nie. As 'n korrespondent van die Cape Argus vra wat die Engelse
woord ‘boycott’ in ‘the taal’ is, wys 'n skrywer van De Burger daarop dat daar geen
woord bestaan nie omdat die handeling vir die Afrikaanse nasie onbekend is.
Langenhoven gaan voort en wys daarop dat ook woorde soos ‘caucus’, ‘up-to-date’,
‘fashionable’, ‘Empire’, ‘Dominion’ en ‘smart’ nie in Afrikaans bestaan nie.
Laasgenoemde sal ons vertaal met ‘skelmerij, bedrog, ver ...rij. Maar die engelse taal
is ons weer ver voor in die behendigheid waarmee hij 'n mooi woord kan gebruik
om 'n lelike daad te verbloem.’ Daar is volgens Langenhoven ‘nie 'n taal in die wereld
waarmee jij so maklik kan bedrieg (as Engels) nie. Jij seg niks en dan denk 'n man
jij het iets geseg. Jij seg iets en dan denk hij jij het iets
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anders geseg.’ Afrikaans, daarteenoor, is ongeskik as 'n ‘mislei-taal’ en vir Suid-Afrika
is dit 'n beter taal as Engels. Dit hang saam met die lief en leed van ons voorouers,
met ons velde en boerderye, ons diere en plae, ons sugte en trane, ‘ons manier van
inwoning en verkeer en omgang met mekaar, onse eenvoudige vermake en onse
skrale troos in die verre eensaamtes’. Dit gee uitdrukking aan ons gehegtheid aan
die eie huis en haard, ons gasvryheid, ons liefde ‘vir ons grote land en ons kleine
nasie’ - 'n taal, dus, wat die spore dra van ‘die sielsgeskiedenis van ons volk’. Met
hierdie uitsprake sluit Langenhoven regstreeks aan by wat hy enkele jare tevore in
‘The problem of the dual language in South Africa’ gesê het en wat 'n mens as sy
eerste liefdesbelydenis aan die Afrikaanse taal kan beskou.
Langenhoven se geliefde politieke vyande was dus die Engelse en die Sappe,
alhoewel hy hom uiters selde teen spesifieke persone rig. Dit is eerder 'n
geestesgesteldheid waarteen hy hom verset. Maar ook op verraaiers in eie geledere
kon hy skerp reageer. By geleentheid stel hy vir De Burger 'n ‘Politieke woordeboek’60
op waarin hy bepaalde verskynsels hekelend definieer. Daarvolgens is 'n ‘hans-kakie’
'n ‘jingo wat vlagge waai en vrot eiers gooi en “Krioel Britenja” skree en lojaler is
als die Koning maar nie wil gaan veg nie’. Die Suid-Afrikaanse Party is ‘'n sak sout
wat in die water gegooi is. Die sout is uitgesmelt en al wat oorblij is die sak met die
letters SOUT daarop.’ Konsiliasie beteken ‘saamstemming; gekoopte vrindskap;
vredesvoorwaardes deur die éen kant opgeleg’. Die eenstroombeleid verklaar hy as
volg: ‘Mijne is mijne en joue is ook mijne.’
Langenhoven is by herhaling deur sy eie party ingespan om as spreker op te tree
of vlugskrifte te skryf. In 1917 help hy dr. D.F. Malan by die belangrike
tussenverkiesing in Victoria-Wes. Reeds eerder, wanneer dr. Malan Oudtshoorn in
1915 besoek, is hy beïndruk deur Malan se ‘kalme gematigdheid’ en bedaardheid en
skryf hy in De Burger uitvoerig oor die optrede van die Kaaplandse leier. Tog het
hy hom by meer as een geleentheid teen die partyleiding verset. Juis Malan se ‘kalme
bedaardheid’ vuur hom later aan tot reaksie, want Langenhoven het verkies dat sake
blitssnel moes verloop. Vir Hertzog het hy, na die aanvanklike teenstand in sy
SAP-tyd, groot bewondering en waardering. Toe daar in 1918 'n konferensie van die
hoofbestuur van die Nasionale Party belê word, stel Langenhoven egter in 'n brief
van 30 Junie 1918 aan Hertzog 'n paar besware teen die republikeinse bewe-
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ging in die party op skrif. Hy is gekant teen die gebruik van wapens om 'n republiek
te verkry. Solank hulle party nie die meerderheid besit nie, sal die republiek ‘'n vrome
en onbereikbare ideaal blij’. Die enigste politieke wapens wat sal deug, is propaganda,
maar hy kan aan niks dink wat van die Sappe republikeine sal maak nie. 'n
Republikeinse beweging in die heersende situasie in die land sal die verdeeldheid
vergroot. Al die griewe wat die Sappe teen die Botha-regering het, sal verval tot 'n
ondergeskikte rang en die republikeinse strewe sal die groot twisappel wees.
Langenhoven weet derhalwe nie van 'n taktiek wat beter bereken is om in die hande
van hulle teenparty te speel nie. Dat sy standpunt wel indruk moet gemaak het, blyk
uit die feit dat die republikeinse kwessie in hierdie jare in die program van die
Nasionale Party heeltemal agterweë gelaat is. Op die NP-kongres op De Aar in Junie
1919 stel Langenhoven dan ook voor dat die Nasionaliste ‘alle republikeinse
propaganda (afkeur) wat 'n beroep maak op geweld of andere als konstitusionele
middele beoog’.61 Op 20 Junie 1919 publiseer hy 'n ope brief in De Burger oor die
aangeleentheid.
Juis Langenhoven se optrede as politikus lei in die jare van deelname aan die
Kaapse Provinsiale Raad tot sy eerste publikasies by die Nasionale Pers, die nuwe
uitgewersfirma wat met die totstandkoming van De Burger opgerig word en waarmee
Langenhoven in die jare van sy hoogste produktiwiteit 'n besonder hegte verhouding
sal hê. In 1916 skryf hy 'n pamflet van 24 bladsye onder die skuilnaam Paddastoel,
sy eerste publikasie in boekvorm by die Nasionale Pers. Dit heet 'n Vriendelike woord
aan die Zappe en is bedoel as 'n pleitrede waarin hy die ondersteuners van Botha en
Smuts tot ander insigte wil oorhaal, onder meer deur stil te staan by kwessies soos
die Britse vlag, die Rebellie en die konsiliasiebeleid wat verdelende magte in die
Afrikanergemeenskap is.
Wanneer genl. Hertzog in 1919 'n pleidooi nodig het wat by die
vredesonderhandelinge van Versailles en die oprigting van die Volkebond die posisie
van klein nasies teenoor 'n verswelgende imperialisme moet stel, skryf Langenhoven
‘'n Paar algemene oorweginge omtrent geskiedenis-studie’, wat saam met 'n stuk van
Preller as Twee geskiedkundige opstelle gepubliseer word. In dié opstel skets
Langenhoven die ontwikkeling van die Afrikaner se nasionale volksbewussyn en die
armblankeprobleem. Dit was die bedoeling om albei stukke ook in Engels te vertaal,
maar daarvan het niks gekom nie. Waarskynlik was
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die aanpak in sowel Preller as Langenhoven se opstelle te spesifiek Suid-Afrikaans
gerig om tot 'n internasionale publiek te spreek. Preller s'n bly vassteek in klein
historiese details, Langenhoven s'n in agrariese beeldspraak wat te lank uitgerek
word en nie juis tot 'n slotsom kom nie.
Van groter omvang en belang is twee werke wat Langenhoven, ook met die oog
op die vredesonderhandelinge, in Engels skryf. In 1919 publiseer hy Republicans
and sinners onder die skuilnaam A Loyalist, 'n werk wat illustreer hoe vinnig hy 'n
geskrif kon afhandel. Volgens 'n mededeling in U dienswillige dienaar het
Langenhoven op 28 Januarie 1919 per telegram die opdrag vir die boek van dr. Malan
ontvang. Op 10 Februarie 1919 verskyn die boek. Tussen daardie twee datums is die
boek dus gekonsipieer, geskryf, gedruk en gebind!62
Republicans and sinners word opgedra aan president Wilson van die VSA en sy
‘fellow-peacemakers at the Great Council of the Nations who would not wish to see
done unto others what they would not wish to see done unto themselves’.63 In die
boek ontleed Langenhoven wat hy as die kenmerkende eienskappe en ideale van die
twee blanke bevolkingsgroepe in Suid-Afrika beskou. Die Engelse het 'n tipiese
‘home’-mentaliteit en sien alle ander volkere as ‘foreigners’, haat die Suid-Afrikaanse
ideaal van patriotisme en meen dat alle ‘vreemde’ elemente in hulle ras geabsorbeer
moet word. Die ‘English assumption of superiority which beats the German “über
alles” and “übermensch”,’64 word in Suid-Afrika versterk deur die verering van die
Britse koning en die Union Jack. Die afwesigheid van literêre kreatiwiteit onder
Engelse in Suid-Afrika wyt hy aan die gebrek aan patriotiese idealisme, al bied die
land deur sy grootse natuur en die tragiek van sy geskiedenis alle moontlikheid vir
groot literatuur. Ten spyte hiervan het die Engelse kort ná hulle aankoms aan die
Kaap Hollandse kinders na Engelse skole gestuur ‘to despise the ideals of their own
race and the spirit of fidelity to their own land, to be taught the grossest distortion
of their own glorious history that they might worship the English deliverer’.65 Teen
hierdie optrede en gesindheid is Langenhoven se hele boek gemik.
Wanneer Langenhoven later in 1919 weer 'n boek in Engels oor die politieke
situasie in Suid-Afrika skryf, dra hy dit honend op aan J.C. Smuts, skrywer van Een
eeuw van onrecht. Die boek dra die titel The everlasting annexation en word aangebied
as 'n droom, 'n toekomsfanta-
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sie waarin die wêreld, uitgesonderd Suid-Afrika en die res van Afrika, deur 'n nuwe
ontploffende ster weggeskeur word. Omdat die Britse Ryk daarmee ook tot niet is,
beteken dit die einde van die Britse oorheersing en kom die Nasionaliste aan die
bewind in Suid-Afrika, onder meer met die herstel van die taalregte van die Afrikaners
en met behoud van alle taalregte van die Engelse. ‘So, internationally’, sluit
Langenhoven, ‘imperialism must go and nationalism take its place. And that is the
great and shining splendour of the star of hope that we will see piercing the darkness
of despondency into which the thinking man has been cast down by the spectacle of
a world gone mad. Through all the chaos and confusion, steadily, irresistibly, we see
the rise of nationalism. Men are beginning to find again their lost ideal; having found
it, they will have found themselves. The individuality of the nation will restore the
character of the nation; the character of the nation will restore the character of the
individual. The national soul will save the soul of the man and woman and child. For
citizenship is the highest of the virtues; the honour of the father and the mother is
the honour of God.’66
So belangrik het F.V. Engelenburg The everlasting annexation gevind dat hy op
19 Desember 1919 'n hoofartikel in De Volkstem daaraan wy. Terwyl polemieke oor
openbare aangeleenthede dikwels met geringskatting van die opponent, skeldwoorde
en insinuasies gepaard gaan, getuig die satire in dié boek, gerig tot Engelstalige
medeburgers, vir Engelenburg van 'n fynheid en skerpte wat 'n mens nie dikwels
aantref nie. ‘Als bijdrage tot onze verkiezingsbedrijvigheid’, skryf Engelenburg, ‘is
“The everlasting annexation” 'n zonnestraal te midden van de atmosfeer van stof en
modder en walmen, welke nu eenmaal onafscheidelik schijnt van elke politieke
aktiviteit van de “homo sapiens”.’
As lid van die Provinsiale Raad en van die Uitvoerende Komitee was Langenhoven
se politieke bedrywighede dus nie tot die Kaapprovinsie beperk nie, maar het hy van
vroeg af ook 'n belangrike aandeel aan sake van landsbelang gehad. Deur sy optrede
as voortreflike redenaar en deur sy helder betogende en skerp satiriese prosa het hy
'n beduidende aandeel gehad aan die vroeë en vinnige opgang wat die Nasionale
Party in die jare 1915-1920 kon maak. Opvallend is dat Langenhoven hom met sy
bydraes telkens gerig het teen persone en veral tendensies wat ander lojaliteite en
simpatieë as Suid-Afrika het en wat nie in die belang van die vaderland optree nie.
Dit was die basis vir sy kritiek op Botha,
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Smuts en die ‘jingo-seksie’ van die bevolking en sy waardering vir Hertzog en Malan.
Onderliggend hieraan was altyd die belange van Afrikaans en die regmatige plek
wat hy vir sy eie taal beding het, selfs in gevalle waar die taalstryd nie regstreeks ter
sprake was nie. Taal en politiek was trouens by hom ten nouste verweef, want hy
het juis tot die politiek toegetree om aan Afrikaans staatkundige status te gee.
Alhoewel hy ook op ander terreine as LPR sy provinsie gedien het, was hierdie taak
vir Langenhoven allesoorheersend. Die mosie van 1914 was die eerste mylpaal op
die weg na die uiteindelike amptelike erkenning. Van die belangrikste werk wat
Langenhoven ná 23 April 1914 in die Kaapse Provinsiale Raad en as politieke
redenaar en joernalis gedoen het, was 'n verdere uitbouing van hierdie eerste stap.
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Hoofstuk XIV
Voortsetting van die taalstryd
I
Kaapse Provinsiale Raad
in 1914 vind 'n reeks gebeure plaas wat gesamentlik uiteindelik die politieke
konstellasie in Suid-Afrika radikaal sou wysig. Louis Botha en J.C. Smuts het naamlik
op staatkundige vlak 'n beleid van konsiliasie en ‘vergewe en vergeet’ ten opsigte
van Brittanje as die aggressor tydens die Anglo-Boereoorlog gepredik en
internasionaal 'n groter aandeel van Suid-Afrika in die Britse Ryk bepleit, terwyl
hulle kultureel voorstanders was van 'n eenstroombeleid wat die volkome vereniging
van die twee blanke groepe tot gevolg sou hê.
Teen hierdie beleidsrigtings het J.B.M. Hertzog, minister van justisie in die
Botha-kabinet en Vrystaatse leier van die Suid-Afrikaanse Party, gemeen dat die
Unie met sy dominiumstatus binne die Britse Ryk 'n ondergeskikte posisie inneem.
Hy het dus die beginsel van ‘Suid-Afrika eerste’ en die land se reg op selfbeskikking
bepleit. Op maatskaplike gebied was hy apologeet vir 'n tweestroombeleid met as
grondslag die algehele gelykheid van die twee blanke kulture, sonder dat die een die
ander oorheers. In die praktyk het Engels 'n oorheersende rol gespeel. Op die
plattelandse dorpe, waarvan die inwoners meestal Afrikaanstalig was, het
staatsamptenare gewerk wat net Engels magtig was en wat dikwels neergesien het
op die ‘minderwaardige’ en ‘ongeletterde’ Afrikaanstaliges, die ‘bekvelders’ wie se
belasting hulle moes invorder en na wie se skakeling met die owerhede en die gereg
hulle hooghartig en met teensin moes omsien. As Hertzog in Desember 1912 in 'n
toespraak op De Wildt sy beginsel van ‘Suid-Afrika eerste’ uitspel, lei dit tot 'n breuk
met Botha en word Hertzog deur die Unioniste as fanatiek en ekstremisties uitgekryt.
Die daaropvolgende krisis het tot gevolg dat Botha met die hersamestelling Hertzog
uit die kabinet weglaat.
Wanneer Langenhoven in 1914 tot die Provinsiale Raad toetree, doen hy dit nog
as lid van die Suid-Afrikaanse Party. Uit artikels in Het Zuid-Westen blyk dit trouens
dat hy in hierdie tyd 'n teenstander was van Hertzog, al het hy tog reeds 'n
onuitgesproke waardering vir sekeKORT VOOR EN NA LANGENHOVEN SE TOETREDE TOT DIE
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re beleidsrigtings van die Vrystaatse leier - in die besonder vir sy taalywer - gehad.
Dat hy aanvanklik teen Hertzog gekant was, hang waarskynlik saam met sy langsamer
evolusie as nasionalis en die waardering wat hy nog in dié stadium vir die Britse Ryk
gehad het. 'n Mens moet ook Langenhoven se instelling as regsgeleerde nie uit die
oog verloor nie. Hertzog, so kon Langenhoven miskien geredeneer het, het voor sy
toespraak op De Wildt nagelaat om Botha in sy voorgenome optrede te ken en só 'n
verleentheid vir die eerste minister geskep. Dit het ingedruis teen sy gevoel vir die
ordelike afhandeling van sake en selfs aan ‘wetteloosheid’ gegrens. Daarby het Botha
in 'n toespraak op 19 Augustus 1912 gesê dit is vals om te beweer dat die
eenstroombeleid die bestaansreg van die Afrikanerdom betwis en die taalregte van
die Hollandssprekendes daarmee in die gedrang kom,1 al het hy nagelaat om aan te
toon presies hoe Hollands naas Engels hom binne so 'n beleid sou kon handhaaf.
Al het Langenhoven hom dus in hierdie stadium nog teen Hertzog verset, blyk dit
reeds uit sy artikels in Het Zuid-Westen dat hy Hertzog se standpunt nie sonder meer
afskryf nie. Die jaar 1914 was egter 'n jaar van kentering op verskillende vlakke. Op
plaaslike terrein het die val van die volstruisvere op die Londense mark 'n algehele
ekonomiese ineenstorting en talle bankrotskappe in die Oudtshoornse distrik tot
gevolg. Dit lei begin 1915 ook tot die beëindiging van Het Zuid-Westen. Langenhoven
het in dié stadium net 'n klein salaris as lid van die Provinsiale Raad ontvang, maar
het verkies om met skryfwerk, joernalistieke bydraes en sporadiese behartiging van
watersake en ander regsaangeleenthede sy inkomste aan te vul eerder as om weer sy
praktyk as prokureur aktief te heropen. Wanneer hy in Junie 1917 tot lid van die
Uitvoerende Komitee verkies word, is sy salaris nog groter. In 'n brief van 6 Julie
1917 vra Sarah Goldblatt hom of dit met die baie reise na Kaapstad wat nou voorlê,
nie beter sal wees as hy 'n praktyk as advokaat dáár begin nie. Hy sou steeds as
kundige op die gebied van die waterreg in die Klein Karoo kon optree én 'n plek by
die balie verwerf. Oudtshoorn, so skryf sy, is so mooi as wat 'n mens nêrens elders
kan kry nie, maar ‘dis hier onuithoudbaar stil en watter geestelike lewe is dit vir jou
... (en) jij is baje alleen.... Vir jou, vir jou kind, vir jou volk kan jij oneindig meer
uitrig waar jij in verbinding met die wereld staan.’ Maar Langenhoven was te geheg
aan die Klein Karoo om ooit weer permanent daaruit pad te gee. Sy verblyf in
Transvaal as onder-

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

312
wyser en die twee jaar as advokaat in Kaapstad was só rampspoedig dat hy 'n
verandering nie ernstig oorweeg het nie. ‘Ik sal nooit hier aard nie’, skryf hy op 17
Julie 1917 vir Sarah Goldblatt uit Kaapstad. In Oudtshoorn, so het hy waarskynlik
gemeen, was hy ten spyte van alles tog tuis en kon Vroutjie sy steeds sporadiese
dranksessies in bedwang hou.
Maar naas die ekonomiese ineenstorting van sy eie distrik sou ook ander
gebeurtenisse snel op mekaar volg en Langenhoven se eie lewe ingrypend beïnvloed.
In Augustus 1914 breek die Eerste Wêreldoorlog tussen Brittanje en Duitsland uit.
Botha besluit om Brittanje te ondersteun en tot die oorlog toe te tree. Vir baie
Afrikaners was dit, pas twaalf jaar ná die Vrede van Vereeniging, onaanvaarbaar om
aan die kant van Brittanje te veg teen 'n land wat in die verlede vriendelik teenoor
hulle was en dat Suid-Afrika in 'n oorlog betrek word waarmee sy inwoners niks te
make gehad het nie. Veral toe die regering besluit om op versoek van Brittanje
Duits-Suidwes-Afrika binne te val, het die herinneringe aan die Anglo-Boereoorlog
met sy konsentrasiekampe herleef en is Botha en Smuts deur baie Afrikaners as
verraaiers en handlangers van die Britse Ryk uitgekryt. Die verset onder heelwat
republikeinsgesinde Afrikaners, veral in die Vrystaat en Transvaal, maar ook in die
noordweste van Kaapland, lei in 1914 tot 'n openlike rebellie waaraan heelparty
Boeregeneraals en -offisiere deelneem. Die Rebellie was egter swak bewapen en
georganiseer en die verset was van korte duur. Verskeie rebelle - onder wie C.R. de
Wet - is boetes of gevangenisstraf opgelê en Jopie Fourie is op 20 Desember 1914
gefusilleer. 'n Groep mense - onder andere D.F. Malan - het probeer om genl. Smuts,
die minister van justisie, op Irene te oorreed om die vonnis uitgestel te kry, maar hy
het die deputasie ontduik deur in die koppies op sy plaas te gaan rondloop.
Wat Suid-Afrika se toetrede tot die Eerste Wêreldoorlog en die Rebellie betref,
kon Langenhoven hom haas volkome met die standpunt van die Botha-Smuts-regering
vereenselwig. Hoeseer daar ook al verskille in die verlede bestaan het, was dit volgens
hom die plig van Suid-Afrika om aan die oorlog deel te hê. As ons in die oorlog
neutraal wou wees, moes ons van die koning en die Britse vlag ontslae raak. Ons
lidmaatskap van die Britse Ryk, het hy geargumenteer, was tot ekonomiese voordeel
van Suid-Afrika, in so 'n mate dat meer as net 'n morele verpligting op ons gerus het
om Brittanje by te staan. As daar dan
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landgenote was wat hierdie besluit wou kritiseer, moes hulle dit langs grondwetlike
en parlementêre weë doen, nie deur self die wapen op te neem nie. Vir Langenhoven
met sy sterk juridiese inslag was so iets weer 'n vorm van wetteloosheid. Maar die
oorlog tussen Brittanje en Duitsland het hy basies beskou as 'n ‘Europese’ oorlog.
Suid-Afrika was onder geen konstitusionele verpligting om hier te lande 'n
daadwerklike aandeel aan die oorlog te hê nie. Daarom het hy die regering se inval
in Duits-Suidwes-Afrika ten sterkste afgekeur en later smalend na Botha verwys as
‘die held van Duitswes’. En die fusillering van Jopie Fourie was vir hom 'n smadelike
daad.
Ondanks sy aanvanklike heftige kritiek op Hertzog kon die opmerksame lesers
tog 'n ondertoon van simpatie in sy hoofartikels in Het Zuid-Westen bespeur, terwyl
hy nie ongevoelig was vir die dryfvere agter die Rebellie nie. Só heftig het hy egter
die krygsmaneuvers in Duitswes en die teregstelling van Jopie Fourie veroordeel dat
hy met die Suid-Afrikaanse Party gebreek en aangesluit het by die Nasionale Party,
wat in Julie 1914 begin funksioneer het. Hy kon hom trouens ten volle vereenselwig
met die strewe van die Nasionale Party, naamlik om die nasionale oortuigings en
aspirasies van alle Suid-Afrikaners te ontwikkel, om die belange van Suid-Afrika en
sy bevolking te stel bo dié van enige ander volk of land en om die ruimte te bied
waarin die twee blanke bevolkingsgroepe, elk met sy eie taal en kultuur, hulle eie
identiteit volkome en vry kon uitleef.2
In die gees was Langenhoven dus lank voor sy toetrede in 1915 reeds in die
Hertzogkamp. Die inval in Duitswes en die fusillering van Jopie Fourie was die
katalisators, maar in beginsel het hy die ideale van die Nasionale Party reeds in 1914
gesteun. Kort ná sy verkiesing tot die Kaapse Provinsiale Raad en sy suksesvolle
deurloodsing van Afrikaans as medium van onderrig in die laer skool kon hy sy werk
in belang van die Afrikaners se opvoedkundige agterstand en die verdere
verwesenliking van Afrikaans as onderwystaal voortsit. In Julie 1914 sou die
Zuid-Afrikaansche Akademie voor Taal, Letteren en Kunst sy vyfde jaarvergadering
in Bloemfontein hê. Langenhoven is juis in 1913, tydens die jaarvergadering in
Pietermaritzburg, tot lid van die Akademie verkies saam met mense soos D.F.
Malherbe, T.H. le Roux en J. Kamp. Hoewel Langenhoven nie juis aktief by die
Afrikaanse Taalvereniging en die Afrikaanse Taalgenootskap betrokke was nie en
wars was van verenigings as sodanig, het hy nou in die Bloemfonteinse jaarvergade-
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ring 'n geleentheid gesien om sy ideale verder te verwesenlik en die saak van Afrikaans
te bevorder. Daarom was hy aanwesig toe die Akademie op 2-4 Julie 1914 in die
Vrystaatse hoofstad byeenkom.
Vir die jaarvergadering het Langenhoven 'n beskrywingspunt ingestuur, maar met
die aanvaarding van sy mosie in die Kaapse Provinsiale Raad en die daaropvolgende
ooreenstemmende besluite van die Vrystaat en Transvaal laat hy dit vervang deur 'n
drieledige voorstel: ‘I. (Die Akademie) neemt met belangstelling kennis van die
besluite wat daar gepasseer werd door die Provinsiale Rade van die Kaap, Vrijstaat
en Transvaal met betrekking tot die aanwending van Afrikaans als voertaal bij die
lagere onderwijs, en heg sijn goedkeuring aan die Redes wat die Provinsiale Rade
gelei het tot gemelde besluite.... II. Die Akademie besluit om met die oog op die
resolusies, insonderheid van die Kaapse en Transvaalse Provinsiale Rade, waarvoor
sijn medewerking ingeroep word, uit sijn midde 'n kommissie te benoem om die
departement van onderwijs behulpsaam te wees insake leermiddele in Afrikaans....
III. Die Akademie besluit als 'n voorlopige maatregel om eenvormigheid van spelling
te verkrij, om die regels wat hier bijgaan en onderteken is deur dr. T.H. le Roux en
andere, aan te beveel aan skrijwers van skoolboeke in Afrikaans; en benoem 'n
Kommissie om die regels te redigeer en te formuleer, latende die inhoud en grondslag
daarvan onveranderd.’
Langenhoven se drieledige voorstel is gesekondeer deur D.F. Malherbe. Tydens
die bespreking het die tweede en die derde punt nie veel kommentaar uitgelok nie.
Die beskrywingspunt in verband met die spelling lei uiteindelik tot die benoeming
van 'n spellingkommissie waarvan Jan F.E. Celliers, Langenhoven, D.F. Malherbe,
G.S. Preller, T.H. le Roux en J.D. du Toit (Totius) die eerste lede was. Met die
beskrywingspunt oor die ‘leermiddele’ was die bedoeling dat die Akademie
daadwerklik moes meehelp om skoolleesboeke en handleidings op te stel wat dan
ter goedkeuring aan die benoemde kommissie voorgelê sou word.
Oor die eerste beskrywingspunt het 'n lang bespreking gevolg.3 Terwyl ds. H.D.
van Broekhuizen gepleit het vir samewerking tussen die voorstanders van Hollands
en Afrikaans, wou ds. H.F. Schoon - skrywer van Nederlandse gedigte in die trant
van die huislike predikantepoësie van Beets, Ten Kate en De Genestet - niks weet
van Afrikaans nie. ‘Het einde zou wezen’, het hy gesê, ‘dat het Engels de overhand
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zou krijgen.’ Prof. G.G. Cillié van Stellenbosch, aanvanklik 'n voorstander van
Nederlands, het te kenne gegee dat hy vir Langenhoven se voorstel gaan stem, want
‘er was genoeg gebakleid’. Daar was vir hom egter nog nie genoeg goeie literatuur
in Afrikaans nie. Om konsekwent te wees, moet Afrikaans ook in die middelbare en
hoër onderwys ingevoer word, ‘en waar kreeg men de leermiddelen dan vandaan?’
Besonder hartroerend was die pleitrede van die Akademievoorsitter, prof. A.
Moorrees, digter van die bundel Zevenjaartjes en een van die apologete van die
Vereenvoudigde Nederlandse Spelling. Hy het gevra hoe Afrikaans ooit kon hoop
om die stryd teen die magtige Engelse taal en kultuur vol te hou en waarom mense
nou die net so magtige Hollandse taal en letterkunde oorboord wil gooi. Aan die
einde van sy rede het hy verwys na die liefde wat daar vir die ou Nederlandse Bybel
bestaan, die Bybel ‘die de Voortrekkers door de woeste wildernis geleid had. Zij
hadden de Psalmen en Gezangen, die door hun voorouders gezongen werden in tijden
van moeilikheid en verdrukking. Zouden deze nu plaats moeten maken voor een
vertaling in 't Afrikaans? Het zou tranen kosten, bitterder dan bloeddroppelen als dat
gebeurde.’ Ten spyte van hierdie dringende beroep van prof. Moorrees het die
meerderheid Akademielede egter gevoel dat die tyd nou meer as ryp genoeg is om
vir Afrikaans 'n plek in die onderwysbestel in te ruim. Ten gunste van Langenhoven
se voorstel het gepraat mense soos D.F. Malherbe, J.D. du Toit (Totius), T.H. le
Roux, H.D. van Broekhuizen en W.E. Malherbe. Uiteindelik is die voorstel met 19
stemme teenoor 2 - dié van prof. Moorrees en ds. Schoon - aangeneem. Dit was
trouens ook die laaste jaarvergadering waarop prof. Moorrees voorgesit het.
By hierdie drieledige voorstel het Langenhoven se betrokkenheid by die Akademie
nie gebly nie.4 Op dieselfde jaarvergadering word besluit om die Akademie van
regspersoonlikheid te voorsien en maatreëls te tref om die eiendom van die Akademie
finansieel en juridies te beheer. Saam met dr. W.M.R. Malherbe en dr. F.V.
Engelenburg dien Langenhoven in 'n kommissie van ondersoek wat verskeie
veranderinge in die statute van die Akademie voorstel. Hulle beraadslaag ook met
genl. Hertzog om die Hertzogprysfonds na die kuratore van die Akademie oor te dra.
Langenhoven was ook gemoeid met die totstandkoming van die ‘leermiddele’ wat
in die tweede deel van sy voorstel ter sprake gekom het. Nog voor die jaarvergadering
dien hy saam met Tobie Muller in 'n
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kommissie om dié saak te bevorder. In 'n brief van 17 Junie 1914 sê Muller dat hulle
die ATV-spelling behoort te volg en nie ‘onvolmaakte verlede tije’ in Afrikaans moet
invoer nie. ‘Dit sou’, skryf Muller, ‘een van die noodlottigste dinge wees, wat sou
kan gebeur, en sou onse beweging alle grond onder die voete wegneem als 'n liggaam,
wat pleit vir Afrikaans als 'n selfstandige taal met eie selfstandige reëls en eie
indiwiduele grammatiese vorme. So iets sou onse taal skend en dit werkelik verlaag
tot 'n verminkte dialekt van Ndl. of 'n gebrekkige poging om Neerlands na te aap.’
Al sê Muller hy is seker dat Langenhoven dié dinge nog sterker voel as hyself, voel
'n mens dié woorde tog aan as 'n ligte teregwysing teenoor Langenhoven, wat in dié
jare soms nog 'n Nederlandse neiging in sy Afrikaanse taalgebruik gehad het en tot
ten minste 1919 nog nie van ‘ik’ wou afsien nie. Daar moet veral volgens Muller nie
aan die Afrikaanse grammatika geknoei word nie. In 'n brief van 4 Julie 1914 meen
Muller dat die spellingkwessie gou opgelos sal word en dat hulle intussen sal aandruk
met die skoolboekies. Hy, Tomlinson en J.H.H. de Waal het reeds opdrag gegee aan
die skrywers van die handleidings, maar hy hoop Langenhoven se boek sal eerste
klaar wees. Mev. M.E. Rothmann se oorsig oor die geskiedenis is byna voltooi. Wat
uiteindelik van dié boeke geword het en waaroor dié van Langenhoven sou handel,
is onbekend. Die boeke het in elk geval nie verskyn nie. Volgens 'n brief van 21 Julie
1914 van Muller aan Langenhoven vrees die kommissie dat die Akademie kan weier
om sy imprimatur op die werk te sit, veral omdat sommige lede van die Akademie
meen dat daar in die Noorde mense gevind kan word wat beter op die hoogte is van
die pedagogiese metodes en vereistes as die suidelike groep, van wie die meeste nie
in die onderwyspraktyk gestaan het nie. Alhoewel Muller in dié brief nog steeds sê
dat hulle moet voortgaan, moet die saak kort daarna tot 'n einde gekom het. Die opstel
van skoolhandleidings is verder onderneem deur 'n groep meestal noordelike
opvoedkundiges.
Langenhoven is wel by die jaarvergadering van 1914 tot lid van die
spellingkommissie verkies, maar 'n mens kon by voorbaat reeds verwag dat hy met
sy renons in gereelde vergaderings en sy afkeer van spanwerk nie 'n gelukkige keuse
vir so 'n taak sou wees nie. Daarby was hy geografies te ver verwyderd van die ander
en het sy pligte as politikus hom verhinder om al die byeenkomste by te woon. Op
die jaarvergadering van 1915 dien dr. T.H. le Roux 'n lywige verslag oor
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die spelling in, maar Langenhoven neem nie aan die bespreking deel nie en word
ook nie benoem tot lid van die nuut verkose kommissie nie.
Op politieke terrein sorg Langenhoven in hierdie jare wel deeglik dat die saak van
Afrikaans bevorder word. In Augustus 1915 stel hy in die Kaapse Provinsiale Raad
voor dat 'n benoemde kommissie verslag lewer oor die vraag in hoeverre die
provinsiale administrasie en die departement van onderwys voldoen aan die bepalings
van die Taalordonnansie van 1912, waarvolgens volkome gelykberegtiging van
Hollands en Engels gewaarborg word. Die kommissie moet ook aanbevelings doen
omtrent die noodsaaklikheid of wenslikheid van verdere maatreëls, indien nodig, om
die ordonnansie tot uitvoer te bring. Die kommissie het bestaan uit proff. A. Moorrees
(voorsitter) en G.G. Cillié en mnre. J.G. van der Horst, Geo S. Malan, P.J. du P. le
Roux, Dan J. Ackermann en Langenhoven.
In 'n brief van 25 Augustus 1915 aan die Oudtshoornse Nationale
Komitee-vergadering sê Langenhoven dat sy standpunt in dié verband steeds was
dat ons sonder groot verdere onkoste tweetalige onderwys deur middel van tweetalige
onderwysers kan verskaf. ‘Die opdrag aan die Kommissie’, skryf Langenhoven, ‘is
om te ondersoek wat die verdere salarisse sal bedraag om eentalig-hollandse en
eentalig-engelse onderwijsers aan te stel genoegsaam om die Ordonnansie uit te voer.
In verband met geldelike moeilikhede was mijn posisie, en is dit vandag nog, dat als
daar nie genoeg geld is om vir albei tale voldoende voorsiening te maak nie, dan
moet albei maar naar gelijke verhouding skade lij. Ik beskouw dat als 'n vader nie
heeltemaal genoeg kos het vir al sijn kinders, hij dan nie die helfte van hulle sal vet
voer en die ander helfte sal laat honger lij nie, maar almaal naar eweredigheid sal
laat kortskiet. Maar weer is die opdrag aan die Kommissie gebaseerd op die beginsel
dat Engels eers voldoende behandeling moet ontvang, en wat daar dan oor is moet
die hollandse kant mee te vrede wees. Aan so 'n posiesie kan ons volk hom in der
ewigheid nie onderwerp nie. Die hele plan van ondersoek is om te wijs dat dit te
verskriklik duur sal uitkom om die Ordonnansie uit te voer in plaas van om te wijs
hoe daar met die bestaande of redelik beskikbare hulpbronne die beste voorsorg
gemaak kan word om aan die regmatige eis van die Afrikaner-bevolking tegemoet
te kom.’ Blykbaar was daar in hierdie stadium reeds 'n sterk gevoel by die lede van
die kommissie om ter wille van besuiniging voorrang aan Engels te gee. In die
kommissie is uitsluitlik Afrikaners
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aangestel, blykbaar met die oogmerk, so stel Langenhoven dit, om te kan sê: ‘Julle
eige nasie se vertegenwoordigers het nou duidelik laat blijk dat die Ordonnansie
onuitvoerbaar is en herroep moet werd.’ Dan, so gaan hy voort, ‘kan ons maar
hendsop, dan is al ons werk tot hiertoe in duige geslaan. En eerder als om dit te sien
gebeur, sou ik liewers die gevaar loop dat van mijn afwesigheid gebruik gemaak
word om stemme vir die tegepartij te werwe wat anders naar ons kant toe sou gekom
het. Immers die gehalte van ons toekomstige opvoedings-stelsel is die fondament
waarop die hele saak rus waarvoor ons politieke strijd vandag gevoer word. Sonder
sorg vir ons opgroeiende geslag kon ons maar ons nasionalisme opsij gooi.’
As die kommissie dan in 1916 verslag doen, onderteken alle lede behalwe
Langenhoven die ‘Report’. Langenhoven lewer 'n minderheidsverslag in, wat deur
Sarah Goldblatt in deel XVI van die Versamelde werke5 as ‘Memorandum: Annexure
VII to report of the Commission on Ordinance No. 11 of 1912, known as “Language
Ordinance”’ opgeneem word. Dit is vreemd dat Goldblatt die Engelse versie van die
‘Memorandum’ in die Versamelde werke afdruk, want alles dui daarop dat die Engels
'n vertaling uit Langenhoven se oorspronklike Nederlands is. Op die getikte manuskrip
wat van die Nederlandse teks bewaar gebly het, is in handskrif bygevoeg: ‘The Dutch
is the original. Mr. Langenhoven is not responsible for this translation.’6 In 'n brief
wat Langenhoven op 22 November 1916 tot prof. Moorrees rig, sê hy trouens dat
hy nie met die gevoelens van die res van die kommissie akkoord gaan nie en dat hy
daarom by sy brief 'n paar algemene suggesties insluit. Van hierdie ‘Enige suggesties’
of ‘Minderheidsrapport’ is vier weergawes - drie in holograaf en een getik oorgelewer. Langenhoven versoek in sy brief aan Moorrees dat sy stuk onveranderd
gelaat word. ‘Mijn Hollands’, so skryf hy, ‘sal wel krioel van stijl- en idiomatiese
foute maar ik wil dit liewer onverbeterd hê dan dat dit nie meer mijne sou wees nie.’
In 'n memorandum by die getikte teks voeg Langenhoven daaraan toe: ‘Men gelieve
dit a.u.b. onveranderd te plaatsen, en mij de proef te zenden van korrektie, alsmede
de proef van de engelse vertaling. Of desvereist kan ik de vertaling zelf verschaffen.’
Die nota op die getikte Nederlandse teks laat 'n mens twyfel of Langenhoven die
vertaling behartig het.7 Dit is dus denkbaar dat die opname van die Engelse versie in
die Versamelde werke 'n vergissing van Goldblatt was. Tog klink die Engelse vertaling
in deel XVI van die
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Versamelde werke na Langenhoven se Engels. 'n Mens vermoed dus dat 'n ‘proef’
van 'n Engelse vertaling, soos hy versoek het, aan Langenhoven gestuur is en dat hy
dit deur 'n eie vertaling vervang het. Aangesien die Nederlands beslis die
oorspronklike is, word hier uit dié teks aangehaal.
In sy ‘Enige suggesties’ wys Langenhoven daarop dat die toepassing van gelyke
taalregte gestrem word deur die eentaligheid van Engelse skole, soos dit bedryf word
deur onderwysers, skoolkomitees, beheerrade, inspekteurs, eksaminatore en allerlei
amptenare. Die houding van dié mense is dat ‘hollands op zijn best een “necessary
evil” en op zijn gemiddelde een “nuisance” is’. Dat Engels so oorheersend in die
onderwys gebruik word, is te danke ‘aan het vermogen door de hollands-sprekende
onderwijzers aan de dag gelegd om door een vreemde taal onderwijs te geven’. As
ons land werklik tweetalig was, sou die eentalig Hollands-opgevoede burger op
gelyke voet met sy Engelsopgevoede eweknie gestaan het. Maar dit is nie wat in die
praktyk gebeur nie. ‘Eerstgenoemde’, so skryf Langenhoven, ‘kan nergens terecht,
laastgenoemde overal: hij mag moeite veroorzaken maar ondervinden niet. En toch
door de tweetaligheid der opgevoede hollandssprekende sektie wordt de betrekkelike
eentaligheid der engels-sprekende sektie mogelik gemaakt.’ Die aandrang van so 'n
groot seksie uit die Hollandstalige bevolking op Engelse opvoeding is wesentlik 'n
aandrang op tweetaligheid, hoeseer die begeerte ook gepaard mag gaan met wanbegrip
omtrent die pedagogiese beginsel dat moedertaalonderwys die beste vir 'n kind is.
Die algemene konsensus onder dié mense is so ongeveer dat Hollands vir hulle
kinders vanself kom en Engels nie. Daarby is die korrekte gebruik van Hollands nie
onontbeerlik in die praktyk nie, terwyl dié van Engels 'n noodsaaklike voorvereiste
vir hul toekomstige loopbane is. Langenhoven meen dat verpligte tweetaligheid vir
onderwysers, soos deur die ordonnansie vereis, op 'n redelike grondslag moet berus.
Die probleem is naamlik dat daar 'n breë kloof bestaan tussen die Hollandse spreeken skryftaal soos dit hier te lande voorkom en dat tweetaligheid, soos die ordonnansie
dit formuleer, ‘een onbereikbaar ideaal van perfektie’ is, niks meer nie as blote
‘tijdsverspilling en geestesverwarring’. Daarom is die erkenning van die Afrikaanse
taal vir opvoedkundige doeleindes die sleutel tot die oplossing van die probleem.
Vir die Engelstaliges sal Afrikaans makliker wees, omdat hulle dan 'n gesproke
taalvorm in Suid-Afrika aanleer.
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Vir die gewone Afrikaanse kind is Nederlands ewe onverstaanbaar as Engels.
‘Gewoonlik’, skryf Langenhoven, ‘... hoort dat kind van kleins af hollands lezen,
hollands bidden en hollands preken - zij het dan maar meestal op 'n manier. Maar
zelfs dan associeert hij de vreemdheid daarvan met plechtige gelegenheden en
solemniteiten - met de tijden wanneer hij als individu in een kollektieve bedrijvigheid
wegsmelt; wanneer zijn geest niet positief werkzaam is maar negatief indrukken
ontvangt. Dit is niet de atmosfeer waarin het de plicht der school is hem te plaatsen,
waarin hij het vermogen moet ontwikkelen als zelfstandig denker op te treden. Daarbij
nog zal de opvoedkundige niet alleen het verstandelik begrip van de leerling zoeken
te bereiken. Hij weet hij moet mikken naar de ziel.’ Die bevoorregtes onder die
Afrikaners het tweetaligheid - naamlik om Engels deeglik te praat en te skryf en
Hollands gebrekkig te skryf - met tydverspilling behaal. Met Afrikaanse onderrig
sal die leerling reeds vroeg Afrikaans korrek kan skryf. Dit het 'n groot waarde, want
nie alleen die ‘stoffelike marktwaarde’ van die mens nie, maar ook sy geluk en sy
invloed op die geluk van andere hang saam met sy opvoeding. Dit beteken trouens
ook ‘de eerste stap tot de vorming van een heldere gedachte-gang’ en ‘de vorming
van zijn karakter langs de weg van zijn zelfrespekt’. Langenhoven sluit sy betoog af
met 'n uitspraak waaruit andermaal sy groot erns by die opvoeding van sy mense
blyk: ‘Om nu van de kinderen van ons volk die wij niet kunnen toerusten voor de
strijd des levens naar de mate van hun rechtmatige aanspraak, nog het weinige dat
wij hun konden schenken ook te onthouden plaatst op ons een bitter ernstige
verantwoordelikheid. De toekomst van slechts een enkel menseleven is geen
kleinigheid.’
Wanneer die verslag van die kommissie tesame met Langenhoven se rapport aan
die pers beskikbaar gestel word, skryf F.V. Engelenburg in De Volkstem van 2 April
1917 'n hoofartikel waarin hy daarop wys dat die betrokke taalordonnansie 'n dooie
letter is sover dit die opvoeding van die Hollandstalige kinders in Kaapland betref.
‘De uitkomst van 't gehouden onderzoek ... is vernietigend voor 't kaaplandse
Onderwijs-Departement, en bewijst hoe min 'n papieren wet vermag wanneer de
administratie niet sympathiek is jegens de toepassing ervan.’ Die positiewe resultaat
van die hele onderneming was dat die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie op sy
kongres van 1918 besluit ‘dat de tijd aangebroken is dat Afrikaans naast Nederlands
als officiële taal van de
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ZAOU erken zal worden’. In dieselfde jaar besluit die Kaapse Provinsiale Raad om
die aanbevole besluit oor moedertaalonderwys wat aan die Afrikaanse kind toegestaan
is, by wyse van 'n ordonnansie te bevestig. Dit beteken in beginsel dat die
meerderheidsverslag van die kommissie verwerp en dié van Langenhoven as
toekomstige riglyne by die onderwys aanvaar is.
Tegelykertyd word met die groter erkenning van die spreektaal die eerste
universitêre leerstoele in Afrikaans op Stellenbosch en in Bloemfontein in die lewe
geroep. By die taalfees wat op 9 en 10 Augustus 1918 op Riversdal gehou word,
pleit Langenhoven vir 'n fonds wat aan 'n Suid-Afrikaanse universiteit oorgedra kan
word met die opdrag om die rente daarop aan te wend om die digter Jan Celliers in
'n betrekking te plaas waar hy sy talente ten volle kan gebruik.8 Celliers is in hierdie
jare vertaler by die departement van binnelandse sake in Pretoria en voel dat dié tipe
werk sy skeppingsdrang wurg en sy hele wese as mens beknel. Reeds eerder, by
geleentheid van die Geloftedagvierings op De Rust in 1916, sê Langenhoven in
teenwoordigheid van Celliers, wat as gas by die verrigtinge teenwoordig was, dat
die geskiedenis van die Afrikanervolk - waarmee hy die innerlike dryfvere, gevoelens
en ideale bedoel - tot dusver nie te boek gestel is nie. Iemand wat so iets kan doen,
is Jan Celliers, wat beter daartoe in staat is as enige van die politieke leiers waaroor
die volk beskik. Politici vorm wel die uiterlike geskiedenis, maar die ‘inwendige
geskiedenis’ word geskryf ‘deur die man wat gedagtes versprei en die siel van die
volk vorm’. Jan Celliers, so gaan Langenhoven voort, ‘is die man om vir ons daardie
geskiedenis te skrijf, maar sij tijd gaat om, sij lewe gaat virbij, één jaar na die ander
en hij skrijf dit nie. Waarom nie? Omdat hij in plaas daarvan op 'n kantoor sit vir sy
lewensonderhoud en tok-tok-tok met 'n type-writer van die môre tot die aand. So
word sij siel vermoor.’ Na alle waarskynlikheid het Langenhoven nie van Celliers
verwag om historiografiese arbeid soos dié van sy medestryder Gustav Preller te
lewer nie, maar eerder om die ‘essensie’ van die volkswording in versvorm gestalte
te laat aanneem. Alhoewel Celliers in hierdie rigting gewerk het met die
‘Oorlog’-siklus in Die vlakte en ander gedigte, is dit nogal ironies dat dit juis
Langenhoven was wat met Die pad van Suid-Afrika 'n paar jaar later hierdie ideaal
sou verwesenlik, terwyl Celliers se latere werk al hoe meer in die rigting van
stemmingspoësie en bespiegelings ontwikkel het.
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Op Langenhoven se Geloftedagtoespraak en die Riversdalse taalfees het daar 'n
verdere byeenkoms van belanghebbendes op Riversdal gevolg en is 'n formele versoek
tot die Universiteit van Stellenbosch gerig om Celliers as buitengewone hoogleraar
te benoem. Hierdie versoek is gunstig ontvang en aan die begin van 1920 het Celliers
op Stellenbosch diens as buitengewone hoogleraar aanvaar.9
Op aandrang van kerklike afgevaardigdes wat by die Sinode van die Ned. Geref.
Kerk in Oktober-November 1919 ten gunste van Afrikaans was, skryf Langenhoven
sy vlugskrif ‘De heilige ennen van Rehum en Simsai’, wat tydens die sitting in
pamfletvorm beskikbaar gestel word en wat hy later in deel III van Ons weg deur
die wêreld opneem.10 Langenhoven begin sy betoog met die negatiewe argumentasie
dat die opgevoede Engelsman en Duitser slegs hulle beskaafde tale in die kerk hoor,
nie byvoorbeeld die dialekte daarvan nie. Die redenasie van baie teenstanders van
Afrikaans is dan ook dat die kerk deur die invoering van die spreektaal ‘de bandeloze
regeringsloosheid van een ontaarde en verbasterde spraakvorm door haar voorbeeld
wettigen’.11 Hierteenoor sê Langenhoven dat Christus in die taal van die volk Aramees - en nie in die ‘hoë’ Hebreeus nie, gepreek het. Ook die evangelies is nie
in die klassieke Grieks geskryf nie, maar in die omgangstaal, die ‘verbasterde’ Grieks
van destyds, net soos die Vulgaat nie in suiwer klassieke Latyn vertaal is nie. As 'n
mens hierdie historiese ekskursie op Suid-Afrika van toepassing maak, beteken dit
dat Afrikaans, en nie Hooghollands nie, die taal is waarin die kerk tot sy lidmate
behoort te spreek. Waar die godsdiens hom bo die volk verhef het, was daar telkens
'n agteruitgang in die geestelike lewe van die mense, terwyl dit sy krag en bloei altyd
kon vind as die godsdiens uit die volkslewe geput het. ‘Door haar’, sê Langenhoven,
‘zijn de volkstalen verheven; en door die talen heeft zij het volkshart bereikt.’12 En
die feit is ‘dat het Afrikaans voor de Afrikaner een taal is en zijn taal en de enige taal
van zijn hart en ziel.... Waar er een beroep moet worden gedaan, niet op het verstand
maar wel op het gevoel, daar mist het bloot verstandelike woord zijn mikpunt ... Ik
weet niet of de heren predikanten, die tegenstanders van het Afrikaans zijn, wanneer
zij in de verachterde stropondok huisbezoek doen, Hooghollands spreken en daardoor
menen licht te brengen tot degenen die in de duisternis zitten. Zo ja, dan zal het wel
vruchteloos zijn ...’13 Met hierdie vlugskrif sit Langenhoven die belangrike werk
voort wat hy in 1914 vir die erken-
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ning van Afrikaans as kerktaal deur sy polemiek met prof. P.J.G. de Vos begin het.
Reeds in 1916 het die Vrystaatse en die Transvaalse Sinode Afrikaans as kanseltaal
goedgekeur, terwyl Natal en Kaapland in 1919 hulle voorbeeld volg. Wat die
Kaaplandse besluit betref, het ‘De heilige ennen van Rehum en Simsai’ geen geringe
aandeel gehad nie.
Hoewel die presiese datum onbekend is, moet dit ongeveer in 1915 gewees het
dat Langenhoven lid word van die Vrymesselaars, 'n geheime organisasie wat alle
diskussies oor politieke en religieuse verskille by vergaderings verbied en hom in
hoofsaak deur fondse uit toekennings beywer vir primêre en hoër opleiding, hulp
aan bejaardes en siekes, voorsiening van beurse en die onderhoud van koshuise vir
leerlinge en tehuise vir bejaardes. Die dokumentasie van Langenhoven se lidmaatskap
in die Stellenbosse versameling is egter besonder yl en 'n mens vermoed dat hy
waarskynlik geen ywerige lid van die organisasie was nie en in elk geval nie 'n
besturende funksie gehad het nie, al was hy die doelstellinge en aktiwiteite basies
goedgesind. Onder die dokumentasie is daar slegs uitnodigings van Mei en Junie
1915 om gewone vergaderings by te woon. Die enigste dokument wat van 'n aktiewer
deelname getuig, is wanneer Langenhoven in 1917 namens die Vrymesselaars 'n
versoek aan die Oudtshoornse lisensiehof rig om die ure van drankverkoop te
verminder. Hy wil naamlik hê dat ‘alle kantiene 's Saterdags om 12, en al die hotel
“bars” elke aand om 10 n.m. sal sluit’. Die rede hiervoor, so motiveer hy dit, is dat
dronkenskap die afgelope jaar besonder groot was en dat die tye tydens die oorlog
besonder swaar en die lewe duur is. ‘Daardeur’, skryf hy, ‘doen 'n man nie onreg
aan sy familie net als hy die drank so misbruik, dat hy voor die hof gesleep word
nie, maar elke ses pennies wat hy aan die drank bestee beteken een stukkie kos of
klere minder vir sy vrou en kinders.’
Dit is veelseggend dat die enigste oorgelewerde dokumentasie wat op 'n sekere
mate van aktiwiteit binne die Vrymesselaarsbeweging met sy hoë etiese en morele
kode dui, juis in verband staan met Langenhoven se persoonlike ‘siekte-swak’, soos
Sarah Goldblatt dit by geleentheid in 'n brief aan M.E.R. genoem het. Dit is, soos
enkele van sy ‘prekies’ in die derde deel van Ons weg deur die wêreld en uitlatings
elders in sy skeppende werk, 'n aanduiding van hoe hy voortdurend teen die euwel
in sy persoonlike lewe gestry het en deur voorsorgmaatreëls wou keer dat ander
hierdie euwel ten prooi val.
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Uit die dokumentasie op Stellenbosch en elders is daar niks verder bekend van
Langenhoven se deelname aan die Vrymesselaars nie en 'n mens moet tot die
gevolgtrekking kom dat hy geen groot rol binne die beweging gespeel het nie. Van
die Afrikaner-Broederbond, wat in 1918 tot stand kom, was hy, anders as baie
vooraanstaande politici van sy tyd, nie lid nie. Soos die Vrymesselaars het die
Afrikaner-Broederbond 'n hoë etiese kode aan sy lede gestel. Dit mag miskien wees
dat Langenhoven se sporadiese alkoholiese vergrype teen hierdie tyd reeds by ander
Broederbonders bekend was en dat daar fluisteringe bestaan het oor 'n verhouding
tussen hom en Sarah Goldblatt, faktore wat teen sy moontlike lidmaatskap kon getel
het. In elk geval was Langenhoven sy lewe lank 'n alleenloper en sou hy binne die
Afrikaner-Broederbond waarskynlik ook geen groot rol gespeel het nie, al sou hy
hom in die aanvangsjare van dié organisasie se bestaan volkome met die beskerming
van die regte van die Afrikaner en die Afrikaanse taal kon vereenselwig.

II
Langenhoven woon op 2-4 Julie 1914 die jaarvergadering van die Zuid-Afrikaansche
Akademie voor Taal, Letteren en Kunst in Bloemfontein by, nie slegs om sy voorstel
te motiveer en by ander aktiwiteite in verband met die erkenning en verdere uitbouing
van Afrikaans betrek te word nie. Op die namiddag van 4 Julie,14 die laaste dag van
die sitting, lewer hy in die Bloemfonteinse stadsaal sy rede ‘Afrikaans als voertaal’,
met spellingverskille (byvoorbeeld ‘als’ tot ‘as’) ná die aanvanklike publikasie in
die Akademiejaarboek opgeneem in die derde deel van Ons weg deur die wêreld.15
Wat 'n mens in hierdie rede weer opval, is Langenhoven se afwisseling van stelling
en illustrasie of betoog en beeld, alles gerugsteun deur kragtige logika wat die hele
lang rede van 57 bladsye stewig bind.
Langenhoven begin sy referaat met die verhaal van Euklides se omslagtige metode
om sekere aksiomas in die meetkunde te bewys en die besware van 'n leerling dat al
die bewysvoerings in die lig van die vanselfsprekendheid van die stellings in
werklikheid oorbodig is. Wat hy dus in verband met die Afrikaanse taal wil sê, lê so
voor die hand dat sy toehoorders aan die einde sal sê dat hy ‘kosbare tyd van 'n
geleerde
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liggaam met iets anders in beslag kon geneem het as met die verkondiging van
vanselfsprekende waarhede’.16
In Suid-Afrika, so gaan hy voort, waar ons die reg en mag het om sake na
goeddunke te reël, is dit 'n nadeel as kinders se ouers Afrikaners is en nie Engelse
of Hollanders nie, omdat die Afrikaanse kind sy onderrig deur 'n vreemde medium
moet ontvang wat 'n breuk tussen die huislike en skoolopvoeding bring. Hy verwys
na sy eie opleiding toe hy deur twee vreemde mediums op skool ‘'n soort nagemaakte
onnatuurlike tweede natuur’17 moes ontwikkel wat met ‘vermorste tyd en inspanning’18
moes gepaard gaan en wat hy eers jare later ‘deur lange en pynlike self-oefening’19
kon omwerk tot eie ‘sielsbesitting’.20 Aan hierdie toestand dink hy met bitterheid
terug, want ‘dit het my jare gekos - onherroepelik verlore jare - om daartoe te kom
om nie net te weet nie maar te voel, welke gebruik dit my plig is om van my voorregte
van intellektuele kennis en ontwikkeling te maak as mens en as burger. Nóú nog op
die oomblik, terwyl ek hier skryf, kom daar kort-kort 'n gedagte by my op waaraan
my binneste siel sukkel om uitdrukking te gee met 'n beroep op my verstand vir die
middele van openbaring. En die verstand staan gereed om die beroep te beantwoord
met skoolgeleerde frase in 'n vreemde medium: die geleende intellektuele klippers
van andere om voor my gehoor uit te gooi in plaas van die sielebrood wat my eie is
om mee te deel.’21
Langenhoven onderskei dan tussen die gebruik van taal as 'n ‘verstandsmedium’
en sy gebruik as 'n ‘gevoelsmedium’22 en maak, met voorbeelde uit Engels, Nederlands
en Duits, 'n verskil tussen die ‘logiese betekenis’ en die ‘psigologiese begrip’23 van
woorde. Die woorde ‘moeder’ en ‘mother’ beteken byvoorbeeld logies dieselfde,
maar psigologies verskil hulle na gelang van verskille in die huistaal van die ervarende
indiwidu. Die woord ‘mother’ het Langenhoven intellektueel leer ken, terwyl die
‘heilige herinneringsbeelde van...(sy) siel’24 altyd die woord ‘moeder’ oproep. Hieruit
kom hy dan tot 'n algemene stelling: ‘'n aangeleerde taal (is) 'n konvensionele kode
van klanke waaraan die leerling, volgens voorskrif, bepaalde logiese betekenisse heg
sodat 'n gegewe kombinasie van klanke 'n sekere verstandsbegrip verteenwoordig
wat vir spreker en hoorder dieselfde import besit, sodat dit as 'n gemeenskaplike
medium van intellektuele gedagtewisseling kan dien’.25 Met 'n kunsmatige voertuig
soos Esperanto kan 'n mens nog formeel kommunikeer of selfs 'n wetenskaplike
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verhandeling skryf, maar 'n mens kan nie verwag dat daar ooit literêre meesterstukke
in sal ontstaan nie, tensy dit deur intieme gebruik tot 'n ‘sielsbesitting’ en ‘volkstaal’26
sou uitgroei. Elke vreemde taal, sê Langenhoven, is ‘vir ons in die eerste plaas 'n
kunsmatige kode van klank en klankmerke...Deur lang-herhaalde assosiasie word
die vreemde woorde in ons gees meer en meer so vasgeheg aan die denkbeelde wat
deur hulle gesimboliseer word dat minder en minder bewuste poging nodig is om
die kloof oor te stap tussen die idee en die merkteken van die idee. Maar nooit, tensy
ons ganse omgewing verander, word die verband so 'n intieme as in die geval van
ons moedertaal nie.’27 Juis om dié rede is daar geen noemenswaardige literatuur in
Middeleeuse Latyn nie en het daar in Suid-Afrika geen vitale literatuur in Nederlands
ontstaan nie. Dit is 'n eienaardige paradoks dat juis die mees nasionale kunstenaars
die grootste kans staan op internasionale erkenning.28 As 'n kunstenaar in 'n taal skryf
wat nie sy eie is nie, word sy indiwidualiteit versmoor deur die konvensionele en
kunsmatige,29 'n uitspraak wat 'n mens laat dink aan die stroperigheid van Langenhoven
se gedig vir Helena de Vries en aan sy vroeë Engelse minnebriewe - geskrifte waarmee
hy aansluit by die literêre konvensies van die Victoriaanse era, sonder dat hy 'n eie
indiwiduele stempel daarop kon afdruk.
Vir elke volk, so gaan Langenhoven voort, is die moedertaal die omgangstaal vir
‘alledaagse doeleindes’. Die vraag ontstaan of hy ook die omgangsmiddel vir
‘kultuurdoeleindes’30 behoort te wees. Die moedertaal is egter ook die gevoelsmedium
van die indiwidu. En, so sê hy verder, ‘omdat dieselfde gevoelsmedium die
kommunikasieband vorm tussen al die lede van die volk, daarom is die volkstaal die
sement van nasionale gevoel’31 'n Nasie is nie bloot 'n versameling van indiwidue
nie, maar 'n organiese liggaam met ‘'n nasionale siel, en die nasionale spraak is die
uitdrukking daarvan’.32 In daardie nasionale taal lê vir die volk ‘al sy geheue van sy
verlede, al sy bedrywigheid van sy hede, al sy hoop op sy toekoms’.33 In Suid-Afrika
is daar probeer om, met ‘die verenigde magte van kansel en lessenaar en kantoor,
van kerk en skool en staat en pers, van godsdiens en gesag en onderrig, van boek en
geskrif, van voorskrif en voorbeeld’,34 geslagte na mekaar die volkstaal deur 'n
verwante taal te vervang, 'n taal wat so na aan die volkstaal is dat ‘die volk gedurig
kon wysgemaak word tot op die huidige dag dat dit maar een en dieselfde taal is’.35
Maar selfs dié ‘kleine wysiging’36 was onuitvoerbaar, want hierdie kunsmatige me-
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dium was ongeskik as kultuurtaal. Alleen deur middel van die volkstaal kan die nasie
verhef word, want, so sê Langenhoven in navolging van Johannes Brill en Josias
Hoffmann, die ‘taal is gans die volk’.37
Al hierdie dinge wat hy sê, so betoog Langenhoven met 'n vervatting van die inset
van sy rede, is so vanselfsprekend dat dit vir sy gehoor gemeenplasig moet wees. As
dít wat hy gesê het, aksiomaties vanselfsprekend is, dan is dit onredelik om te beweer
dat ‘die kultuur van ons volk langes die weg van ons volkstaal...(moet wag) totdat
die volkstaal eers self gekultiveerd is’.38 As dít ons instelling is, sal ons een generasie
na die ander laat verbygaan sonder dat 'n skryftaal en kultuurtaal behoorlik uit die
spreektaal ontwikkel.
Omdat ons deur allerlei omstandighede tot dusver nagelaat het om die spreektaal
só behoorlik te kultiveer, het die Engelse bevolkingsgroep in die land op die gebied
van kultuur, beskawing en intellektuele ontwikkeling 'n geweldige voorsprong, soos
'n mens kan sien by die kerk, skool, biblioteek, kunsgalery, skouburg e.d.m. Die
Engelstalige nuusblaaie in Suid-Afrika is groter en deegliker as die Hollandse, en in
leeskamers en boekwinkels is die kontras nog veel groter. Afrikaners lees oor die
algemeen geen boeke nie; dié van hulle wat wél lees, gee voorkeur aan Engels bo
Hollands. Langenhoven self verklaar rondborstig dat hy Engelse werke met veel
meer smaak en genot lees as 'n Hollandse drama of roman. In Afrikaans kan die
totale omvang van die literatuur 'n leesgierige kwalik langer as drie maande aan die
gang hou. ‘By gebreke aan ons eie literatuur’, sê Langenhoven, ‘is daar twee
verhoudinge waarin die Afrikaner staan tot sy beskikbare leesstof. Waar hy tweetalig
is, in die gebruiklike sin van die woord, lê sy keuse tussen Hooghollands lees of
Engels lees. Waar hy eentalig is, lê sy keuse tussen Hooghollands lees of byna glad
nie lees nie.’39 Die meeste mense in Suid-Afrika wat wél lees, word egter aangetrek
deur Engels. Die Engelse taal is ‘eenvoudig in sy grammatika, direk in sy sinswending,
kort en kernagtig in sy uitdrukking’.40 Die woordgeslagte in Nederlands is vir hom
dikwels 'n ‘onmoontlike ongerymdheid’.41 Daarby het die saambestaan van die twee
bevolkingsgroepe in Suid-Afrika en ons politieke verbintenis en omgang met Engeland
tot gevolg dat die ‘Engelse oogpunt en uitkyk op die lewe, Engelse sedes en gewoontes
en opvattinge en vooroordele’42 aan die Afrikaner meer bekend is as dié van
Nederland. En - belangrikste van alles - die Engelse taal is in Suid-Afrika 'n ‘lewende
spreektaal’, terwyl Hooghollands
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'n ‘dooie boektaal’43 geword het. In die daaglikse stryd om te bestaan het Hooghollands
geen funksie meer in hierdie land nie. Die eentalige Afrikaner wat Hooghollands
moet lees of, behoudens die enkele dinge in Afrikaans, glad nie lees nie, lees
Hooghollands alleen met inspanning. Nederlandse idiome soos ‘van stapel lopen’
en ‘in de bres springen’ is vir Afrikaners dooie metafore, terwyl ‘uit die staanspoor
uit’, ‘kop-uit trek’, ‘oor die tou trap’ en ‘remskoenpolitiek’ vir ons leef. ‘Die beelde
waarna verwys word’, skryf Langenhoven, ‘rys dadelik en sonder bewuste poging
in ons gees op uit ons daelikse ervaring.’44
Die ‘leeslusteloosheid en skryflusteloosheid’45 wat onder Afrikaners heers, is nie
toe te skryf aan 'n gebrek in die volksaard nie, maar aan die feit dat spreek- en skryftaal
verskil. As iemand byvoorbeeld aan 'n dierbare wil skryf, meen hy dat daar van hom
verwag word om 'n ‘verhewener’ spraakvorm op papier te plaas as wat in die gewone
omgang uit sy mond kom. Wanneer politici praat, is hulle meestal skerpsinnig,
woordryk en oorspronklik, maar as hulle 'n brief aan die koerant moet rig, is die
produk, soos Langenhoven dit stel, dié van ‘'n intellektuele babetjie’. Hy verplaas
hom ‘plotseling in 'n ander atmosfeer - 'n atmosfeer van gekunsteldheid,
onwesenlikheid, verbeelde maar valse deftigheid.... Hy hou op om homself te wees.
Alle spontane natuurlikheid verlaat hom.’46 Familiebriewe, vriendskapsbriewe en
professionele briewe tussen Afrikaners is meestal in Engels, omdat Afrikaans verstoot
en verag word en Hooghollands ‘te styf-deftig...en te omslagtig vir
besigheidsdoeleindes’47 is.
Dit bring Langenhoven dan by die laaste en hoogste sport van taalgebruik, naamlik
die ‘letterkundige produktiwiteit’.48 Die Nederlandse geskrifte wat in Suid-Afrika
ontstaan het, meestal boekies van 'n godsdienstige aard, is taalkundig onbesproke,
maar die ‘gedagtetrant van die Afrikaner’49 ontbreek daarin. ‘Elke boekie’, sê hy, ‘is
'n stokstywe, meganiese aaneenskakeling van uitdrukkinge in 'n taal wat vir die
skrywer dienstig was as 'n konvensionele kode, maar nie as 'n medium vir sy lewende
siel nie.’50 Daarteenoor is daar in die Afrikaanse voortbrengsels 'n indiwidualistiese,
onkonvensionele manier van skryf: ‘die delikate trekkies van idioom en frase en
woordkeus en sinswending waarvoor geen grammatikale of stylreëls kan geformuleer
word nie’.51 Die inspirasie ontbreek eenvoudig om in Nederlands te skryf ‘waar elke
berg en elke vlakte skree om digters, waar elke tafereel uit ons roemryke geskiedenis
skree om skrywers’.52 Miskien met 'n
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bietjie oratoriese oordrywing voeg Langenhoven hieraan toe: ‘En generasie op
generasie het ons Vondels en Goethes en Miltons daar verby gegaan, worstelende
om verlos te word uit hulle barensnood, om die lewende siel vir hulle volk voort te
bring volgens die ingewing en bevel van hulle God...Hulle werk is vir ewig vir ons
verlore - vir ons Afrikaners wat dit die minste van alle volke kan mis.’53
Intussen het die ‘wonderontwaking’54 spontaan en tegelykertyd in alle oorde gekom.
Vroeër was daar die beweging van S.J. du Toit wat uit ‘die alleensalige voortjie, deur
die “Patriot” geploeg, oes begin te lewer het, totdat die politiek, soos sy ou gebruik
in Suid-Afrika is, as 'n verskroeiende Samoem gekom het om die weke
eerstelinggroenigheidjie te verdor’.55 En tog het nie alles verlore gegaan nie. Hier en
daar in koerante is wel Afrikaans gebruik, en waar daar graffies gemaak moes word,
was Afrikaans die geskikte medium. ‘Ons trouste en deeglikste volksbode’, so sê
Langenhoven, ‘is toe geduld geword omdat hy interessant was, en interessant beskou
omdat hy die belangstelling kon wek van 'n komieke besopene of 'n koddige idioot.
Maar sy aanspraak was te regverdig vir smaad; sy krag was te heilig vir spotterny.’56
Maar nou het die nuwe beweging in belang van Afrikaans orals begin. ‘Nuwe
boeke, prosa en poësie, verskyn één op die ander’, skryf Langenhoven, ‘en die
meerderheid daarvan is nou Afrikaans: en hulle verkoop, hulle word gelees.... Reeds
is daar Afrikaanse werk gelewer wat dit geen groter vakkundigheid kos as myne nie
om met sekerheid te voorspel dat dit sal leef. Ons staan op die drumpel, menere, van
die eerste gewigtige literatuurperiode in ons geskiedenis.’57
En hy gaan voort met 'n uitspraak wat tans by die Paarlse Taalmonument - opgerig
in 1975 - saam met woorde van N.P. van Wyk Louw op 'n rots uitgebeitel is: ‘As
ons nou hier in die saal af 'n ry pale sou plant, tien pale, om die laaste tien jaar voor
te stel, en aan elke paal 'n merk sou maak op 'n hoogte van die vloer af ooreenkomende
met die betreklike skryfgebruik van Afrikaans in die respektiewe jaartal, en 'n streep
deur die merke trek, van die eerste af hier naby die vloer tot by die laaste, daar
anderkant teen die solder, dan sou die streep 'n snelstygende boog beskryf - nie net
vinnig opgaande nie, maar opgaande na 'n vinnig vermeerderende rede. Laat ons nou
in ons verbeelding die boog verleng vir die tien komende jare van nou af. Sien u,
menere, waar die punt sal wees, daar buite in die bloue lug hoog oor Bloemfontein,
in die
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jaar 1924?’58 Dan sal vir die kinders wat vandag op ons skoolbanke sit, ‘Afrikaans...die
wapen wees as die de facto skryftaal van Suid-Afrika...Oor daardie tien jaar sal die
meer geleerde Afrikaner hom moet skaam as hy dit nie kan skryf nie.’59
Wat ons nou moet doen, so gaan Langenhoven voort, is om aan die kind op skool
die taal te gun wat die naaste aan hom is. ‘Laat hom spel en weldra lees’, sê hy, ‘van
die bok en die perd en die os en die bul in plaas van de geit en het paard en het rund
en de stier (ek hoop ek het die geslagte hier reg).... En so met al die woorde van sy
kinderskat. Hulle is vir hom sy ganse sielsbesitting.’60 Teen die poging om Nederlands
deur middel van 'n vereenvoudigde spelling te behou, spreek Langenhoven hom sterk
uit. Dit is 'n ‘brabbeltaal’, want dit is ‘'n mengelmoes van Afrikaanse woorde’, verbind
‘met half-geassimileerde Hooghollandse buigingsuitgange’.61 Hy wil ‘die beoefenaars
van daardie bastergedrog van 'n taal met alle beskeidenheid...vra waarom hulle dan
die aangeleerde Engels net so praat soos die Engelsman en die aangeleerde
Hooghollands nie net so praat soos die Hollander nie’.62 Selfs al sou Nederlands egter
presies soos wat hy is, bewaar word, is dit 'n taal wat nie die standpunt en gevoel
van die Afrikaner kan weergee nie. Die Afrikaanse skrywer, ‘bedrewe in sy eie taal
as lewende medium van sy eie land, skryf die taal styf en onhandig wanneer hy
Afrikaanse toestande, voorwerpe, omgewing, leefwyse, sedes en gebruike daarin
uitdruk: want die sake het hulle eie medium wat saam met hulle gegroei het en díe
is Afrikaans. Ook hier deug die ou leersak nie vir die vars wyn nie. Maar my punt
is, ons het in die skool 'n minder vreemde maar onsuiwere bastertaal vir die oor van
die kind, en 'n suiwer maar vreemde egte taal vir sy oog.’63
Die egte taal van die hart is egter Afrikaans. Dit is vir Langenhoven vanselfsprekend
‘dat 'n kind wat besiel is met liefde vir sy onderwyser, vir sy studie-onderwerp en
vir die metode waarop die onderwerp aan hom uitgelê word, oneindig sneller sal
vorder en meer blywende indrukke sal oorhou dan wanneer hy daarteen met weersin
vervul is’.64 Die kind wat deur ons skole gaan, behoort besiel te word sodat daar naas
opvoeding ook karaktervorming plaasvind. Daar moet met ander woorde nasionale
trots, familieroem en eie waardigheid gekweek word. ‘Hoe nou’, vra Langenhoven,
‘kweek ons daardie gevoel by hom aan: die gevoel van respek vir sy volk en sy huis
en homself. Ons laat hom sien dat die taal van sy nasie deur sy nasie self,
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deur die voormanne van sy nasie, nie goed genoeg beskou word vir offisiële skryftaal
en kerktaal nie.’65 In die skool ‘word die Afrikaanse kind deur les en boek, voorskrif
en voorbeeld, ingeprent en wysgemaak dat die taal van sy huis nie 'n taal van kultuur
en beskawing is nie. Daar is 'n hoër en edeler taal wat sy vader en moeder nie gebruik
nie, waarmee hy op 'n afstand en onterdeë op die skool moet kennis maak, net om
te weet dat daar so iets bo in die wolke bestaan maar 'n onbereikbare hoë ding vir
hom wat hy tog nooit bedoel is om sy eie te maak nie opdat sy huis, weëns voorregte
wat sy ouers gemis had, 'n beskaafder huis mag wees as hulle s'n. Hy word nie net
ingeprent dat sy taal te laag is vir kultuurgebruik nie, maar dat hý te laag is om die
hoër kultuurtaal aan te neem. Hy en sy nasie is nie net onbeskaaf nie, maar
onbeskaafbaar. Die taal van ons Afrikaners is te sleg vir 'n kultuurtaal, en ons is te
sleg, met geleerdheid en al, om die kultuurtaal van die vreemde aan te kweek. En
die vreemde self, rondom ons? Die Engelsman en die Hollander is hoër beskaafd as
ons. Hulle taal word hier, nie deur hulle alleen nie, maar deur ons, in skool en kerk
en staat offisieel erken. Die skoolmakker van my kind daar: hy kom uit 'n beskaafder
huis as myne, want sy huistaal word hier in die skool as 'n beskaafde taal onderwys.
In daardie opsigte waardeur waardigheid getoets word - en dié immers is in die
skoolopvoeding albeslissend - is die Afrikaner minderwaardig in sy eie land en die
vreemdeling meerderwaardig. Dáár is die soort grondslag van eie selfkleinering. Ons
kinders word nie opgevoed om op hulle bors te kan slaan en hulle hoof hoog te hou
en 'n ander nasieman in die oë te kyk en te sê: “Ek is 'n Afrikaner en jou gelyke, en
as dit op dade aankom, jou meerdere” nie - nee. “Ek is jou mindere omdat ek 'n
Afrikaner is: nie omdat jy dit sê nie, maar deur my eie erkentenis.”’66
Langenhoven sluit sy lang referaat af met dieselfde gedagte as waarmee hy begin
het. Dit is jammer dat hy dié rede moes hou, omdat dit geheel en al onnodig was.
‘Dit was’, sê hy, ‘die allerlaaste pleidooi waarvoor ooit geleentheid of noodsaaklikheid
moes bestaan het: die smeekstem van 'n Afrikaner met mede-Afrikaners om te erken
wat syne en hulle s'n is, wat dit tog maar altyd sal bly, wat nie van die gehalte is om
ons voor te skaam nie.’67 En hierop laat hy volg: ‘Te skaam nie, menere! Skande op
daardie skaamte! dis ons kostelikste roem, ons hoogste besitting: die één enigste
witmanstaal68 wat in Suid-Afrika gemaak is en nie oor die seewater klaar gekom het
nie, wat die
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spore van die lief en leed dra van alles wat ons en ons vadere hier deurleef en
deurworstel en deurtriomfeer het; die één band wat ons as nasie aanmekaar heg; die
uitgedrukte siel van ons volk.’69
‘Afrikaans as voertaal’ is nie alleen die mees voortreflik opgeboude rede onder
die veelvuldige toesprake en referate wat Langenhoven gelewer het nie, maar ook,
in die woorde van P.J. Nienaber, ‘die mooiste en welsprekendste pleidooi wat ooit
ten gunste van Afrikaans gehou is’.70 Langenhoven se argumente in belang van
Afrikaans en oor die reddelose onhoudbaarheid van Nederlands vir Suid-Afrika is
nie weerlegbaar nie.
Die rede het dan ook 'n geweldige impak gehad. Nie alleen het lede van die
Akademie wat aanvanklik nog getwyfel het, hulle nou heeltemal ten gunste van
Afrikaans uitgespreek nie. Ook lede wat met hulle aankoms in Bloemfontein nog
baie sterk ten gunste van Nederlands as landstaal was, is deur dié rede oorgehaal om
ten gunste van Afrikaans te stem. Dit was byvoorbeeld die geval met prof. G.G.
Cillié, wat tot kort tevore nog sterk ten gunste van Nederlands was en niks van
Afrikaans wou hoor nie. 'n Interessante geval was die drie en veertigjarige W.E.
Malherbe, sedert 1906 hoogleraar in fisika aan die Victoria-kollege op Stellenbosch.
Hy het in Edinburgh gestudeer en sy vak in Engels gedoseer. Op die jaarvergadering
het hy egter ten gunste van Afrikaans gestem, omdat hy vir Nederlands geen toekoms
in Suid-Afrika gesien het nie. Alleen prof. Moorrees en ds. Schoon was teen
Langenhoven se mosie gekant. Hulle standpunt is in die tydsomstandighede wel
verstaanbaar, veral ook omdat hulle skeppende werk in Nederlands gelewer het en
die erkenning van Afrikaans hulle dus 'n belangrike basis van hul eie wese sou
ontneem.
Maar vir almal wat binne die realiteit van die taalsituasie in Suid-Afrika gestaan
het, was dit duidelik dat die rol van Nederlands in hierdie land uitgespeel was. Reeds
in 1893 in sy Stellenbosse toespraak oor die toekomstige landstaal van Suid-Afrika
het Langenhoven dit betoog en in sy artikel in The State van 1910 herhaal. Ook in
talle stukke in Het Zuid-Westen het hy konsekwent hierdie standpunt ingeneem en
dit weer tydens die voorbereidings vir sy 1914-mosie in die Kaapse Provinsiale Raad
duidelik aan lede van sy eie party en die opposisie gestel. Maar die helderste en
uitvoerigste formulering van Langenhoven se standpunt waarom Afrikaans, en nie
Nederlands nie, in skole ingevoer moes word en groter aansien as landstaal moes
geniet, is te vinde in ‘Afrikaans as
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voertaal’. Meer as enige ander taalstryder het hy hierin die essensie van alle argumente
ten gunste van Afrikaans duidelik en verstaanbaar geformuleer.

III
Dit moet kort vóór die besoek aan Bloemfontein en die voordrag van ‘Afrikaans as
voertaal’ gewees het dat Langenhoven ook 'n ‘Memorie aan die Afrikaanse
Taalgenootskap’ opgestel het. Die stuk bestaan uit ses en twintig geskrewe bladsye,
toon raakpunte met ‘Afrikaans as voertaal’, en die oorspronklike is blykbaar
onderteken71 deur 'n aantal joernaliste wat op die grond dat Afrikaans die medium is
wat hulle vir hulle beriggewing gebruik, 'n versoek tot die ATG rig.
As persmanne, so begin die betoog, wil hierdie joernaliste nie net aantekening hou
van die daaglikse nuus en die bespreking van die ‘kortstondige en voorbijgaande’
nie. Hulle voel hulself geroepe ‘om te help bijdraag tot die verstandelike, die
geestelike, die nasionale opbouw en opvoeding en kultuurvorming van ons volk’.
Die probleem is egter die min geleenthede wat hulle daarvoor kry. Die Engelstalige
landgenote is minder talryk, maar het veel omvangryker dagblaaie en tydskrifte met
'n groot sirkulasie en daaglikse nuusdekking. Aan ons kant is die opbrengs weens
die onbeduidende mark swak, met die gevolg dat Afrikaanse joernaliste ander
vergoeding moet soek om in hul lewensonderhoud te voorsien. So gaan hul talent
verlore en die volk lees nie wat hulle skryf nie.
Die Afrikaners se gebrek aan leeslus, so betoog Langenhoven verder, lê nie in 'n
gebrek aan idealisme of intellek nie. 'n Volk lees vir sy plesier of hy lees glad nie.
Daarom moet hy leesstof in sy eie taal kry, nie in 'n verwante taal nie. Die taal hiervoor
is ‘die taal van sy dagelikse omgang, van sij handel en wandel, van sij buitenste
openbaring en van sij binneste gedagtegang. Ook uit 'n vals-gesonge lied kan 'n mens
die melodie uitmaak: maar dis nie wat jou hart sal laat tril nie. Daar is 'n psigologiese
krag en waarde ook in die logies-onessensiële eigenskappe van 'n woord: in 'n
betekenislose uitgang, in die skaduw van 'n toonverandering in die uitspraak van 'n
vokaal, en daarsonder leef hij nie. Want ook 'n woord is 'n lewende ding of hij is 'n
dooi ding. En die dooi woorde word nie gelees nie.’
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En wat vir die leser geld, is ook vir die skrywer waar. Die skrywer sal sy styl rig op
die gehoor na wie hy mik: ‘hij sal die kleine dingetjies in ag neem, die klein wendinge
van idioom en uitdrukking, waarvoor geen grammatikale regels kan geformuleer
word nie.’ In Suid-Afrika, sê Langenhoven, het ons 'n afgod gemaak van ‘'n verlore
grammatika’, van ‘siellose geslagsregels en verbuigingsuitgange’. Hy verwys na die
Middeleeue, wat geen Latynse of Griekse letterkunde van belang voortgebring het
nie. Net so is daar in Suid-Afrika geen noemenswaardige Nederlandse literatuur
geproduseer nie. In die Middeleeue is die volkstale verag soos Afrikaans in
Suid-Afrika altyd op die agtergrond gehou is. Die gebruik van Nederlands as skryftaal
werk by ons ‘versmorend en verstikkend’, want hy ‘beroof die skrijwer van sij talent,
en hij beroof die leser van sij belangstelling’. Vandaar dat daar geen leeslus by ons
bestaan nie.
In die verlede is Afrikaans slegs gebruik vir die ‘swakste en lafste stukke’. As
minderwaardige taalvorm is Afrikaans nie geskik geag vir belangrike werk nie, maar
alleen vir ‘ijdele geklap en sotte grappies’. Daarom het die ondergetekendes met 'n
ernstige besef van hierdie stand van sake hulle daarop toegelê om hulle van die
volkstaal vir hulle joernalistieke werk te bedien. Baie van hulle se geleentheid hiertoe
is egter ‘treurig klein’, want hulle moet teen die teenstand van land- en taalgenote
stry en die blaaie in hul gemeenskaplike moedertaal is steeds nie opgerig nie. Die
eienaars van bestaande blaaie moet rekening hou met lesers wat ‘nie weet wat
smakelik en lekker lees is nie omdat hulle nie opgevoed is om te verstaan wat
literatuur beteken nie. Die mode van die harde pluishoed en die knellende korsét
word nie opsij geset omdat hulle onredelike en hinderlike vorme van kleredrag is
nie.’ Tradisioneel is die Afrikaners ‘'n gesag-onderdanige volk’. Daarom is die
formele dokument, die landswet, die staatskoerant, die skoolboek, die preek en die
kerkblad in 'n verhewe taal geskryf. 'n Poging om van dié taal afstand te doen, mag
vir baie mense na anargie en rebellie lyk. ‘Ons moet’, skryf Langenhoven, ‘gedurig
die smaad hoor dat ons ons volk wil verlaag, dewijl ons weet...dat juis onse weg die
enigste weg is om ons volk te verhef.’
Om ons werk as joernaliste te doen, ‘die werk wat skree om gedaan te word terwijl
ons volk agteruitgaat en sij mededingers vorder’, moet daar volgens Langenhoven
'n sekere mate van offisiële erkenning kom. Een gevolg van hierdie gebrek aan
erkenning tans is die ondermyning
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van ons nasionale waardigheid, veral omdat ons saam woon met 'n volk wat 'n
beskaafde taal besit en dit ook as spreektaal gebruik. Ons eie tweetaligheid kom
verder daarop neer dat ons taal nie beskaafd genoeg is om te skryf nie, terwyl ons
nie beskaafd genoeg is om hom te laat staan en ons skryftaal te praat nie. Dié situasie
sal op die duur daartoe lei dat die ander taal dié van ons ‘sal uitklop met wapens
waarvan die krag sal vloei uit nasionale karakter gegrond op nasionale trots’. Dit is
vir die Afrikaner 'n bitter pil dat die uitlander - die Engelsman en die Hollander hier kan kom en húlle taal gevierd en geëerd vind, ‘terwijl ons eie wat met ons
geskiedenis saamgegroei het, wat die produkt en die besitting van ons vadere was,
ja wat nog na hulle dood hulle lewende siel asem: terwijl dié verguis word’. Vir die
Afrikaner wat sy taal liefhet, is dit 'n bitter pil, terwyl dit vir die Afrikaner wat dié
skat nie leer waardeer het nie, ‘'n stilswijgende gevoel van vernedering en
self-kleinering’ meebring. By die volk moet ook 'n mate van produktiwiteit wees.
Dit beteken nie dat hulle praters, koerantskreeuers en agitators moet word nie, maar
dat hulle tog in hul eie belang in eie kring moet kan optree. Wat is egter nou die
geval? Afrikaners wat briewe skryf, doen dit in 'n stereotiepe taal as hulle oor
geboortes, huwelike en sterfgevalle moet berig, want daar bestaan 'n ‘selfbedriegende
opvatting’ dat ons ter wille van beleefdheid 'n ‘verhewener’ spraakvorm as dié van
ons mond en hart op papier moet plaas. Waar die uiting van ons binneste siel juis
verwag word, kom daar dus 'n gevoellose verstandelike voortbrengsel - en dan nog
dikwels die voortbrengsel van 'n ongeoefende en oningeligte verstand. ‘Daar is’, so
gaan die ‘Memorie’ voort, ‘van ons ondergetekendes wat nie aan ons eie ouers in
ons en hulle eie taal durf skrijf nie, uit vrees vir aanstoot-gee!’
Dieselfde onnatuurlikheid blyk uit die ingestuurde stukke na die koerant. Mense
wat in die daaglikse omgang boeiend, skerpsinnig en woordryk kan wees en 'n vermoë
het om nuwe uitdrukkingskombinasies te skep, skryf geforseerd. Alle spontane
natuurlikheid verdwyn. In die pers kan ons wel van Afrikaans gebruik maak, omdat
ons nie ‘aan 'n Staats-geliksensieerde taalvorm...gebonde is soos die onderwyser,
die regeringsamptenaar of (onder 'n ander vorm van gesag) die leraar op die kansel
nie’. Afrikaans dring dieper in die pers in, maar is op skool en kantoor nog 'n
vreemdeling in sy eie land. Daar is deesdae weinig Hollandse blaaie wat soos vroeër
Afrikaanse stukke met 'n
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‘neerbuigende verskoning plaas: onder 'n beledigende noot soos “onveranderd op
versoek” en dergelijke’. Die gebrek aan offisiële erkenning staan egter nog altyd in
die pad om aan ons moedertaal ‘die prestige en fatsoenlikheid te gee wat hom vrije
toegang sou verskaf’.
Watter vorm, so vra Langenhoven, moet daar nou kom? Die ou beswaar dat
Afrikaans geen grammatika besit nie, berus op filologiese onkunde. Dat Afrikaans
'n armoedige tongval is, ongeskik vir die hoogste doeleindes van beskaafde en
gekultiveerde uitdrukking, word weerlê deur die letterkundige en wetenskaplike
bedrywigheid en prestasies in dié taal. As dit andersom was, sou dit jammer wees
vir die verstandelike toekoms van ons volk, aangesien ons nooit weer
Nederlandssprekend sal word nie. As hy weens verwaarlosing van Afrikaans nie
Engelssprekend word nie, sal hy Afrikaanssprekend bly. Mense wat beswaar maak
teen die gebrek aan eenvormigheid, stel hulle op die standpunt ‘dat dit wenselik sou
wees vir ons om te swem, maar intussen moet ons uit die water uit blij tot tijd en wijl
dat ons op die droge grond leer swem het. Hulle vergeet dat dit 'n beswaar is wat als
hij finaal was die hele griekse literatuur onmogelik sou gemaak het. En hulle versuim
om op te merk welke vooruitgang Afrikaans - in weerwil van hulle bekommernis in eén korte tien jaar tijd gemaak het op die weg van eenvormigheid wat die
tans-geletterde tale van Europa lange generasies geneem het om te behaal.’
Die verskille in Afrikaans is volgens Langenhoven hoofsaaklik beperk tot spelling.
Die weinige verskille wat daar bestaan, is 'n ‘filologiese wonder’ in die lig van ons
dun bevolking, ontsaglike grondgebied en invloed van ander tale, sonder dat daar
disintegrasie gekom of dialekte ontwikkel het. Slegs die skriftelike voorstelling van
die taal op papier moet dus aan ‘uniforme regels’ onderwerp word. Daarom vra die
ondertekenaars die Afrikaanse Taalgenootskap om 'n klein kommissie daarvoor aan
te stel. As dít gedoen word, kan daar om staatserkenning gevra word. Want die kind
moet, op grond van die gesonde pedagogiese beginsel van moedertaalonderwys, sy
eie taal kan skryf, in plaas daarvan om sy tyd te verkwis op 'n vreemde taal wat hy
ook nie leer gebruik het nie. As dit eers sover is, sal die beswaar teen die afwesigheid
van handleidings ook verval. Want, sê Langenhoven, ‘niemand kan boeke skrijf en
dit publiseer als daar geen mogelikheid vir 'n mark daarvoor bestaat nie. Als die
toegang maar eers verleend is, sal die boeke voor gesorg word.’ Die bedoeling is
nie, so voeg hy by, om
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Nederlands uit die skole te verban nie, want ons ‘het ál die voorregte van die studie
van 'n bron-taal en 'n vreemde taal, sonder die gewone moeilikhede daarvan’. Naas
die versoek om 'n spelling kommissie sluit die ‘Memorie’ aan die ATG af met die
verdere versoek dat ‘u in medewerking met verwante genootskappe 'n beweging op
touw set om in die nodige kringe pressie uit te oefen om ons Moedertaal van
Staatswege erkend te krij als die medium van onderwijs in die lagere standaarde van
onse skole’.
Uit hierdie laaste versoek blyk duidelik dat die ‘Memorie’ opgestel is kort vóórdat
Langenhoven sy mosie in April 1914 deur die Kaapse Provinsiale Raad gevoer en
‘Afrikaans as voertaal’ in Julie voor die Bloemfonteinse jaarvergadering van die
Akademie voorgedra het, 'n aanduiding met watter haas hy in dié tyd die een aksie
op die ander laat volg het. Soos sy reeks artikels in Januarie en Februarie 1914 in
Het Zuid-Westen72 is die ‘Memorie’ met sy talle ooreenkomste in betoog en stelwyse
'n groeiloot vir ‘Afrikaans as voertaal’, maar tog met belangrike verskille.
Die ‘Memorie’ is in die eerste plek die eerste pleidooi, deur watter taalstryder van
die Tweede Beweging ook al, wat regstreeks vra om die offisiële erkenning van
Afrikaans. Al is hierdie versoek nog in hoofsaak tot die invoer van Afrikaans as
medium in die laere standerds van die skole beperk, is die versweë veronderstelling
tog dat die taal uiteindelik amptelike status as landstaal saam met Engels moet geniet
en Nederlands in dié posisie moet vervang. Dit is 'n kardinale aspek van Langenhoven
se strewe wat dus reeds in 1914 as die uiteindelike resultaat van sy missie vir hom
glashelder voor die gees was, maar wat hy in hierdie stadium om strategiese redes
nie in sy Kaapse mosie en die Akademierede genoem het nie, al kon sy visioen oor
die ry pale in sy Bloemfonteinse referaat op niks anders dui as die finale
staatserkenning van Afrikaans nie.
Maar in die tweede plek beklemtoon Langenhoven in die ‘Memorie’ die finansiële
probleme waarmee joernaliste as gevolg van die substatus van Afrikaans te kampe
het. Omdat Afrikaans nie as onderwystaal erken word nie en ook geen ander amptelike
funksie in die staatkundige bestel van die land het nie, kan geen uitsluitlik Afrikaanse
dagblad 'n bestaan maak nie. Omdat Nederlands, ten spyte van die waarborge in die
grondwet, in die praktyk 'n minderwaardige posisie inneem, het ook die meeste
Hollandse koerante 'n sukkelbestaan ge-
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voer en moes die meeste van hulle na 'n paar jaar sluit. In Oudtshoorn was
Langenhoven by die opstel van die ‘Memorie’ reeds byna twee jaar lank redakteur
van Het Zuid-Westen, maar uit 'n brief aan Preller in hierdie tyd het dit reeds geblyk
dat sy koerant finansiële moeilikhede ondervind. Onderliggend aan sy pleidooi speel
dus ook sy eie nood as redakteur mee, al beperk Langenhoven hom in die ‘Memorie’
tot die prinsipiële kwessies in verband met die hele aangeleentheid. Dat die probleme
wat hy aan die orde stel, nie onrealisties was nie, blyk uit die snel op mekaar volgende
gebeure in 1914. Die daling in die volstruisveremark, vererger deur die uitbreek van
die Eerste Wêreldoorlog en die krygswet wat in Suid-Afrika op die Rebellie sou
volg, het die Oudtshoornse distrik ekonomies besonder nadelig getref, in so 'n mate
dat Langenhoven aan die begin van 1915 sy koerant moes staak.
Wat egter vir hom aan die begin van 1915 na 'n persoonlike ramp gelyk het, was
in werklikheid - as 'n mens dit teen die agtergrond van latere gebeure bekyk - vir
Langenhoven 'n bedekte seën. Ten spyte van die breë dekking van Suid-Afrikaanse
gebeure, die internasionale nuus en die verspreiding in die meeste distrikte rondom
Oudtshoorn, het Het Zuid-Westen tog in sy wese 'n plaaslike koerant gebly wat deur
die geografiese afgesonderdheid beperk was. Deur Langenhoven se groot aandeel
aan die taalstryd, sy toenemende belangrikheid as skeppende kunstenaar en die rol
wat hy reeds in dié jare - méér as enige ander provinsiale raadslid in die land - in die
uniale politiek begin speel het, was die tyd vir hom meer as ryp genoeg om 'n groter
podium tot sy beskikking te hê. In Kaapstad was egter alleen Ons Land en in Pretoria
alleen De Volkstem koerante tot wie hy hom kon wend. Pretoria as sentrum was vir
Langenhoven - veral in 'n tyd waarin die hedendaagse geriewe vir die media nie
bestaan het nie - te ver, terwyl hy van vroeg af haaks was met Ons Land se afwysende
houding teenoor Afrikaans en die mense dáár as 'n spul lamsakke beskou het. Daarby
was albei blaaie organe van die Suid-Afrikaanse Party, iets wat hy weldra as 'n verdere
en onoorkomelike belemmering sou gesien het.
Aan die begin van 1915 was Langenhoven dus sonder 'n spreekbuis en het hy net
enkele joernalistieke bydraes tot ander blaaie gelewer. Juis in hierdie tyd was daar
egter 'n aantal vooraanstaande Afrikaners besig om, ten spyte van die moeilike
ekonomiese klimaat en die gespanne verhoudinge in die land, aan die stigting van 'n
nuwe pers en koerant te werk wat nie net tot een sentrum beperk sou word nie maar
'n groot en
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wye geografiese dekking sou hê. Naas die nuwe Renaissance van die Afrikaanse
letterkunde wat in werke van Celliers, Totius, Leipoldt, De Waal, Preller en
Langenhoven neerslag gevind het, was dit die oortuiging van hierdie mense dat die
nasionale strewe van die Afrikaner beter verteenwoordig word deur die ideale van
J.B.M. Hertzog met sy oproep van ‘Suid-Afrika eerste’. Daar was 'n algemene
wantroue in Louis Botha en J.C. Smuts se gedagtes van konsiliasie en die
‘eenstroombeleid’, wat op die gewisse ondergang van die Hollands-Afrikaanse kultuur
in die land sou afstuur. Daarby was daar sterk kritiek op Ons Land, wat die gedagtes
van die twee leiersfigure slaafs en onkrities geëggo het.
Ten spyte van die uiters ongunstige omstandighede vir die oprigting van 'n nuwe
dagblad was daar 'n groepie kernfigure onder die Afrikaners van die Boland wat in
die laaste maande van 1914 gevoel het dat die Afrikaner kultureel 'n groot agterstand
het en dat Hertzog in sy opposisie teen die Botha-regering gesteun moes word. Met
die komende verkiesing van 1915 het hierdie groepie egter gevoel dat daar ernstige
verdeeldheid onder die Afrikaners was en dat hulle nie deur 'n duidelike keuse tussen
Nederlands en Afrikaans verdere verdeeldheid wou saai nie. Dié kwessie is dus vir
eers in hulle beraadslagings agterweë gehou.
Onder die groepie geleerdes en vooraanstaande Afrikaners was daar onder andere
W.A. Hofmeyr, Kaapstadse prokureur, die sakeman Brückner de Villiers, die
akademici Tobie Muller, J.J. Smith, W.A. Joubert en W.E. Malherbe en die
joernalis-skrywer J.H.H. de Waal. Op 18 Desember 1914 het 'n sestiental van hulle
op Stellenbosch oorgegaan tot die oprigting van die Nasionale Pers met die gedagte
om nuwe boeke te publiseer, maar in die eerste plek om 'n nuwe koerant te stig wat
deur die hele land versprei sou word en nie net tot 'n bepaalde streek beperk sou wees
nie. 'n ‘Eksploitasie’-fonds is in die lewe geroep en Jannie Marais, lid van die
Volksraad vir Stellenbosch maar in daardie stadium reeds in swak gesondheid, het
£5 000 se aandele gekoop. Betreklik gou is die regsgeleerde H.A. Fagan by die
beplanning betrek en het W.A. Hofmeyr, na deeglike samesprekinge, die pos van
redakteur aan dr. D.F. Malan, predikant op Graaff-Reinet, aangebied. Hy het dit na
'n betreklik lang bedenktyd aanvaar, terwyl Fagan (assistentredakteur), J. Steinmeyer
en E.B. Grosskopf in die eerste redaksie gedien het. Op 26 Julie 1915 verskyn dan
die eerste uitgawe van De
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Burger, soos die koerant genoem is. ‘'De Burger'’, so skryf dr. Malan in sy eerste
hoofartikel teen die bewoë agtergrond van die heersende spanninge en verdeeldheid
onder Afrikaners, ‘is een kind van de smart en van de hoop. Hij is geboren uit de
weën van ons volk. Indien sware rampen niet ons volksbestaan hadden getroffen, hij
zou er zeker niet geweest zijn...In de ontwaking van ons nationaal eenheidsgevoel
ligt onze redding. Dit gevoel wil “De Burger” sterken en leiden.’73
Van die begin af het Langenhoven aan De Burger meegewerk, al was die
samewerking nie altyd harmonies of vredeliewend nie. Reeds in die allereerste
uitgawe van die koerant maak hy onder sy later so bekende pseudoniem, Sagmoedige
Neelsie, sy debuut met 'n stuk wat hy ‘Seur Muir en na hom’ noem. Die vorige jaar,
toe sy mosie deur die Kaapse Provinsiale Raad eenparig aangeneem is, was
Langenhoven in verbinding met Thomas Muir in sy hoedanigheid as
superintendent-generaal van onderwys in Kaapland. Muir het die besluit nie
teengestaan nie, maar bedroef min gedoen om dit in die praktyk toegepas te kry. By
sy uittrede het Muir 'n sirskap vir sy dienste ontvang. ‘Dr. Muir’, so skryf
Langenhoven, ‘het sijn werk in Suid-Afrika sien bekroon met 'n ridderskap. Waarom
die “seur” nou hoger gereken word als die vorige dokter begrijp ik nie. Elke dokter
kan mos sonder verdere betekenis 'n seur word: kijk vir seur Jameson en seur Smartt.
Maar elke seur kan nie sonder verdere betekenis 'n dokter word nie: kijk vir seur
Botha (watter een jij wil dié van Bloemfontein of dié van Duits-Suidwes).’74 Hy gaan
voort deur te sê dat hy van die man geen kwaad wil praat nie. ‘Hij is 'n ou man’,
skryf Langenhoven, ‘en hij gaat weg of hij is weg. En noudat hij met sijn terugkeer
naar sijn vaderland sijn uiterste en belangrijke en welgevallige diens aan Suid-Afrika
se ou bevolking bewijs, pas dankbaarheid ons beter als verwijt. Nee, in tegendeel,
instede van die ou man uit te skel wil ik hom prijs. Hij was 'n getrouwe dienaar:
getrou aan die opdrag van sijn aanstelling. En volgens daardie maatstaf moet elke
ambtenaar se verdienstelikheid gemeet word. Jij blameer nie die kroonvervolger dat
die beskuldigde nie vrijgespreek is nie. Dr. Muir is hier ingevoer om die Afrikaanse
jeugd te denasionaliseer, en sover als dit in sijn vermoge was het hij dit bewerk.
Daarvoor het hij sijn welverdiende ridders-orde gekrij. Welverdiend was dit - ten
opsigte van diegene wat hom daarmee vereer het. Oorseese waardering is die
natuurlike loon vir die diens van oorseese belange. En hier is die punt waaroor ik
mij moeg maak: nie oor dokter Muir nie, nie oor hierdie ambtenaar
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of daardie ambtenaar nie, maar oor die stelsel waaronder 'n ambtenaar van Suidafrika
verplig is om aan die diens van Suidafrika ontrouw te wees naar mate hij getrouw
wil blij aan die voorwaardes van sijn aanstelling. Nie aan die hand wat hom voed
nie - immers ons betaal die salaris - maar aan die orders wat van elders kom. Die
stelsel kom daarop neer dat die diens anti-nasionaal moet wees: dit is die voorwaarde
van die beroep - soos dokter Muir sou seg, the very terms and conditions of the
engagement. Jij benoem nie 'n roomse priester om protestantse beginsels te bevorder
nie. En 'n oorweging van hierdie punt word nou belangrijk omdat met die ontslag
van seur Muir aan 'n opvolger moet gedenk word. Sal die opvolger ook so aangestel
word dat hij ontrouw moet wees om getrouw te wees? Hoe sal hij benoem word?
Deur wie? Uit welke klas of ras? En met welke opdrag?’75 Na 'n speelse uitweiding
oor administrateur Frederic de Waal, sy bestendige vyand-vriend tydens sy jare in
die Provinsiale Raad, sluit Langenhoven af met 'n laaste raps in die rigting van Muir.
Elke ‘geleerde Afrikaner is tweetalig’, skryf hy. ‘Elke geleerde Brit is eentalig, of
hij moet ergens 'n krakie hê wat hom onbevoeg maak vir 'n verantwoordelike posisie.
So 'n krakie had seur Muir stellig nie. Ik wonder hoeveel hollandse woorde hij
terugneem Skotland toe met die ander kurios en kudos en memos van sijn langdurige
bestier van die opvoeding van 'n hollandssprekende nasie?’76
Met hierdie stuk onder die pseudoniem Sagmoedige Neelsie begin Langenhoven
se lang verbintenis met De Burger. Dit is terselfdertyd 'n goeie voorbeeld van hoe
hy met sy hekelende spot toeslaan, 'n soort satire wat hy van nou af nog fyner as
vroeër in Het Zuid-Westen sou beoefen en waarmee hy sowel op die gebied van die
politiek as op die kleiner, vertrouder domein van die daaglikse lewe op die dorp 'n
besondere bydrae in die afsienbare toekoms sou lewer. Langenhoven gebruik die
satire hier soos 'n vlymskerp rapier wat hy rats kan rondswaai en waarmee hy
gevoelige steke kan toedien, al is sy geding in die eerste plek met 'n stelsel of 'n
toestand en nie met 'n persoon nie. Opvallend is ook dat hy telkens van die enkele
geval tot 'n veralgemeende stelling oorgaan, 'n ander vorm wat die wisselwerking
van beeld en betoog by hom aanneem en waarmee 'n mens weer 'n uitstekende
voorbeeld van Langenhoven se didaktiek sonder opsigtelike lering kry.
In die tweede uitgawe van De Burger, op 27 Julie 1915, verskyn Langenhoven se
welkomsgroete saam met dié van baie ander. ‘Laat
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mij toe’, skryf hy, ‘om ook mijn ou stemmetjie te voeg bij die baje wat met heilwense
en welkomsgroete om die wiegie van die nieuw-gebore apostel sal dring. Die
boodskap wat hij te verkondig het (als ik uit die aard van sijn ouerskap die gehalte
van sijn toekomstige gedrag mag voorspelle) sal wees om als burger sijn medeburgers
te wijs op hulle burger-waarde en burger-betekenis dat hulle 'n skakel vorm van 'n
ketting wat deur eeuwe lang gesmee is en deur eeuwe heen verder sal loop - sterk of
bros hiervandaan vorentoe naardat die smeewerk van vandag sijn verlede deeglikheid
behou of bebrouw.’77
Op 17 Augustus verskyn 'n verslag van die toespraak wat Langenhoven op 28
Julie op Oudtshoorn gelewer het as kandidaat van die Nasionale Party in die verkiesing
vir die Volksraad, gerapporteer deur Sarah Goldblatt. Op 18 Augustus verskyn 'n
brief van hom oor sir Frederic de Waal se beslissing dat die 1914-besluit vir eers nie
in die praktyk toegepas sal word nie. Daarop volg allerlei artikels en gedigte, onder
meer 'n periodieke rubriek waarin Langenhoven telkens van die pseudoniem
Sagmoedige Neelsie gebruik maak en waarin hy veral na aanleiding van sake van
die dag, veral op politieke terrein, skryf. Die meeste van dié stukke is nooit in enige
van sy bundels of in die Versamelde werke opgeneem nie.
Maar die verhouding met De Burger was nie altyd sonder rimpelinge nie. Met sy
onstuimige vaart en die wyse waarop hy gou die josie in kon raak, het botsings nie
uitgebly nie. Wanneer hy dr. Malan in 1917 in die belangrike tussenverkiesingstryd
in Victoria-Wes help, kla hy toe sy woorde in verslae nie reg weergegee word nie.
Op 30 Julie 1917 skryf hy aan Sarah Goldblatt: ‘Die Burger noodsaak korreksies
omdat die bloody fool rapporteur mij nonsens in die mond leg en ik krij geen tijd
om te korrigeer nie.’ Dit sou die eerste van baie klagtes wees, want Langenhoven
was vir die hele duur van sy politieke loopbaan feitlik altyd ontevrede met die verslae
oor sy toesprake, in so 'n mate dat daar later op sy versoek geen berigte verskyn het
oor vergaderings waarby hy opgetree het nie.
Van die begin af was hy ook bitter ontevrede as een of ander redaksielid van De
Burger aan sy spelling en interpunksie getorring het of as die taal sonder sy
toestemming verander is. Vir hom was so 'n optrede ondraaglik, want in die klein
dingetjies - so was sy oortuiging - word die kunswerk onderskei van die gewone,
korrekte werk. In 'n brief van 15 September 1916 aan dr. Malan kla hy oor al die
veranderinge in sy
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werk. ‘Als hulle nie mijn punktuasie verbeter nie dan verbeter hulle mijn spelling of
anders mijn grammatika en mijn woordekeus’, skryf hy. Soms word sy betekenis
volledig gewysig as sy titel verval. ‘Ik set’, skryfhy, ‘bo-aan 'n artikel die opskrif:
“Gott Strafe Engeland!” en ik sluit weer met daardie fraas. Dit is die sleutel tot die
gees van die hele stuk. Die leser skrik bij die sien daarvan als hij die blad oopmaak.
Dit maak 'n indruk op hom wat hom vergesel dwars deur die lees tot op die end. En
dit was juis die indruk, die gemoedstemming, wat ik opsettelik naar gesoek het, in
die lig waarvan en onder die kleur waarvan die leser die verdere indrukke moes
ontvang wat ik deur die skrijwe op hom wou uitoefen. Nou met éen klap word daardie
fijne kunstrekke verniel: en die produkt verskijn nog als mijne. So iets is nie reg nie.’
As Malan sy werk nie goed genoeg ag vir opname nie, het hy glad nie beswaar nie.
As dit egter gewysig word, gaan hy ophou om vir die koerant te skryf. Hy betreur
dit, want hy wil sy nasie aanhelp deur Afrikaans te gebruik. So negatief voel
Langenhoven in dié tyd dat hy 'n ruk tevore aan Sarah Goldblatt skryf: ‘mijn eige
mense help mij nie, waardeer mij nie, steun mij nie’.
Juis sy passie vir Afrikaans bring hom reeds vroeg in botsing met De Burger omdat
die koerant ten koste van Afrikaans aan Hollands vasklou. Op 2 September 1916 kla
hy omdat Malan se Afrikaanse toespraak op Willowmore in De Burger in Hollands
gerapporteer word. Waarom, vra hy, gebeur dit? Malan wil tog ‘die hart van sijn
volk bereik deur die spraak van sijn volk. Hij reken immers nie dat die Afrikaner-nasie
moet uitblink onder die volke van die wêreld, dat hulle altijd te hoog moet blij om
hulle spreektaal te skrijf en dus te laag om hul skrijftaal te spreek nie.’ In sy antwoord
waardeer Malan die entoesiasme van Langenhoven, maar wys hy op die gevaar van
'n entoesiasme om in die toekoms te lewe, nie in die hede nie. ‘Hij loop daarom’,
skryf Malan, ‘altijd gevaar om te struikel o'er of sijn kop te stamp te'en die feite en
toestande om hom heen. Vir 'n koerant wat op die grote volkskwessies die hart van
ons volk wil bereik, is soiets noodlottig. Ons kijk na die toekoms en daarom krij
Afrikaans in ons blad 'n ruime plaas. Ons hou ook rekening met die te'enwoordige
tijd, met die feit dat Afrikaans nog maar een klein literatuur het en nog nie op skool
geleer word en deur baing Afrikaners nog maar swak gelees word.’
Vir 'n intellek soos dié van Langenhoven sou hierdie ‘verduideliking’ maar bra
flou gewees het. 'n Mens kon dus ook verwag dat die behoudende standpunt nie in
Langenhoven se kraal sou pas nie en dat
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hy Malan te stadig vir sy ratse denke en sy progressiewe taalbeleid sou vind. Telkens
is dit dan ook duidelik dat Langenhoven groter waardering vir Hertzog as kampvegter
vir Afrikaans gehad het en dat baie van Malan se opvattinge te dogmaties-konserwatief
en verstok vir hom was. Hy hou wel aan om vir De Burger te skryf, maar met 'n
herhaalde gemor en verwyte. Die pers, so kla hy op 21 Januarie 1918 by Sarah
Goldblatt, ‘stuur mij sirkulasies van 'n plan vir Afrikaanse boeke en vraag mij
medewerking. Ik sal nou aanbevelinge doen vir Ruysch van Dugteren om als appel-hof
oor te beslis. Pfui. Ik had lus om vir Dormehl te antwoord dat hulle bij Die Burger
moet begin en Hollands en Hollanders daaruit voeter; ander Afrikaanse leesstof sal
vir homself sorg. Maar die spul is geen brief wêrd nie.’ Dr. Malan vind hy ‘te hopeloos
pro-Hollander’ en die uitgewers vind hy almal verskriklike mense. Op 3 Julie 1918
skryf hy: ‘Ik is mij verwonder dat ik ooit nog skrijf na al die sonde dat ik altijd met
hulle het.’ Dat die gevoel naas dié teen die drukkers by Langenhoven veral teen
Malan aan die oplaai was, blyk uit 'n toespraak wat hy op 22 Februarie 1918 op
Oudtshoorn hou waarin hy hom sterk uitspreek teen wat hy beskou as De Burger se
pro-Hollandse gesindheid. Hoe sterk die gevoel werklik was, sien 'n mens verder uit
'n brief wat Sarah Goldblatt op 9 September 1917 aan Langenhoven skryf. Vir 'n
nuwe uitgawe van sy Verjaardagboekie beveel sy speels die volgende spreuk aan:
‘Van al die bedonderde dinge in die wereld is 'n bedonderde predikant nogal die
bedonderdste’, 'n toespeling op Malan, wat meer as twee jaar tevore die kansel vir
die redakteurstoel verruil het. Wanneer Malan hom weer ten gunste van Hollands
uitspreek en selfs twyfel of Afrikaans dit op skool moet vervang, vra Goldblatt:
‘Chief, wat makeer tog die man? Sien jij nou nie wie die oorsaak van die Hoog H.
in “de Burger” is nie? Dis hij persoonlik. Verbeel jou, hij twijfel oor die moedertaal
medium.’ 'n Mens kan geredelik aanneem dat Langenhoven dieselfde mening
toegedaan was en dat daar meer as net 'n ligte wrewel teen Malan by Langenhoven
en Sarah Goldblatt aan die opbou was.
'n Ander aspek van De Burger se bedrywighede waarteen Langenhoven hom in
hierdie jare uitspreek en waarin hy tot die einde van sy lewe 'n renons sou hê, is die
periodieke resensies en kritiese opstelle, veral as dit sy eie werk geraak het.
Langenhoven was ongelooflik sensitief en kon by herhaling met groot venyn op
kritiese uitsprake reageer. Onderliggend aan sy heftigheid was egter die oortuiging
dat ons in Afri-
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kaans nog besig was om die eerste sooie om te spit en dat daar min genoeg mense
was wat aan hierdie soort saaiery of aanplanting 'n daadwerklike aandeel kon hê.
Daar is, so skryf hy aan De Burger, ‘vir ons nasie 'n bijna absoluut onbewerkte veld
wat om arbeiders skree; vir die weinige wat vorentoe kom om tog iets te doen is daar
geen loon nie; en die klaar- en eeuwe-lang ontwikkelde kultuur van ons mededingers
dreig ons eersteling-plantjies met verstikking. Van daardie oogpunt beskouwd, hoe
min die skrijwer van hierdie of daardie toneelspel ook mag beteken - die feit dat daar
weer 'n toneelspel geskape is beteken baie.’ Nou kom die kritici wat self nie 'n hand
uitsteek om die ‘onbearbeide akker te help opbouw nie’ en vernietig die werk wat
ander doen. ‘Als hij sijn akademiese skoolmeesterij sou blij bepaal bij die klas werk
wat hij in sijn kollege-kursus jare geneem het om te leer - om erkende klassieke
meesterstukke aan flenters te skeur met foutvinderij, dan sou hij miskien vir die rest
van die tijd sijn stuurmanskap van die wal af opsij set en lus krij om sijn toga uit te
trek om te help werk. Ons laat baje Afrikaners hoog leer om niks te doen nie als om
hulle minder bevoorregte Afrikaners in die wiele te rij.’ Tog is die volk se smaak nie
heeltemal ‘beskoolmeesterd’ nie, want hulle geniet wel die ‘weinige en geringe’ wat
daar gelewer word. Alhoewel daar in hierdie en dergelike reaksies van Langenhoven
weinig substansie en logika was, kan 'n mens simpatie hê met die wesentlik
onderliggende standpunt dat dit vir skrywers in 'n nuwe taal 'n ontsettend moeilike
taak is om geleidelik 'n nuwe tradisie tot stand te bring. So 'n onderneming moet
noodwendig met eksperimente in verskillende rigtings, sowel wat die taalvorm as
struktuur en eksterne patrone betref, gepaard gaan. 'n Mens kan dus geredelik verwag
dat baie van hierdie eksperimente misgewasse sou oplewer. Om so 'n eerste bloei
dan, soos inderdaad gebeur het, eensydig met klassieke norme uit 'n gevestigde
Westerse literêre tradisie te beoordeel, was sowel kortsigtig as stompsinnig. 'n Mens
kan Langenhoven verwyt dat daar in sy reaksies op resensente en kritici dikwels 'n
logiese betoog en koherente waardesisteem as alternatief ontbreek het, maar meestal
moet 'n mens hom tog, agterna gesien, gelyk gee in sy afwysing van die literêre
oordeel en insig van sy tyd. Die Afrikaanse kritici van Langenhoven se tyd was
meestal ingestel op 'n hoë, ‘vername’ soort literatuur wat met 'n stilistiese vertoon
sekere effekte wou bereik, nie die tipe skoon prosa wat Langenhoven met sy
gemoedelike verhale en huislike milieus wou lewer nie.
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Langenhoven het dus verskille en frustrasies beleef in sy medewerking met De Burger
en daar was altyd in mindere of meerdere mate 'n liefde-haat-verhouding tussen hom
en die Nasionale Pers. Tog het die Pers van vroeg af besef dat hulle in Langenhoven
'n waardevolle en feitlik onmisbare medewerker het, die mees gelese outeur van sy
tyd en iemand wat meer as wie ook al tot die gewone volk kon spreek. Hulle wou
dus nie sy medewerking aan die koerant ontbeer nie. Aan die ander kant het
Langenhoven besef dat De Burger vir hom die belangrikste podium is wat hy in die
land kon kry en dat hy deur sy medewerking aan die koerant 'n groter leserspubliek
as elders sou hê. Die Nasionale Pers was buitendien die uitgewery wat sy boeke beter
as enige ander firma in Suid-Afrika kon versorg, al was hulle hantering van
manuskripte en die afwerking van 'n boek in dié stadium nog ver van volmaak.
Daarby het Langenhoven deur sy kontak met joernaliste en die uitgewerspersoneel
nuwe mense tydens sy periodieke besoeke aan Kaapstad ontmoet wat sy klein
vriendekring uitgebrei het. Mense soos H.A. Fagan, D.P. du Toit en E.B. Grosskopf
was lede van die redaksie, terwyl Izak van Tonder en Frederik Rompel later bygekom
het. Met die veel jonger Van Tonder - wat op grond van sy geboortedorp altyd deur
Langenhoven die ‘Ladismitter’ genoem is - het hy 'n goeie, gemoedelike verhouding
gehad. Fagan was 'n hegte vriend wie se vrou hy ook gou leer ken het en met wie se
kinders hy dikwels in hulle huis, Waveren, gespeel het. Ook by Rompel het hy dikwels
aan huis gekom. In Rompel het hy volkome vertroue gehad: die één man in die
redaksie wat selfs aan sy taal kon verander sonder dat hy aanstoot sou neem.
Met die oprigting van De Burger en die Nasionale Pers het daar dus 'n koerant en
uitgewersmaatskappy tot stand gekom waaraan Langenhoven, ten spyte van
rimpelinge, tot sy dood toe sou saamwerk. Die verhouding wat só geskep is, was die
begin van 'n nuwe fase in sy literêre en joernalistieke bedrywigheid.

IV
Met die oprigting van De Burger en die Nasionale Pers het ook Sarah Goldblatt in
Langenhoven se lewe en sy werk as skrywer 'n nuwe funksie begin kry. In die jare
1912-1914 was Sarah sy redaksionele
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assistent by Het Zuid-Westen, iemand wat alle opdragte stiptelik kon uitvoer en op
wie hy ten volle kon vertrou. In 1917, wanneer sy na Kaapstad vertrek om in diens
van De Burger en later Sanlam te tree en daarna verskillende onderwysbetrekkinge
beklee, is Sarah Goldblatt sy onmisbare skakelpersoon met De Burger en die Pers.
Hiervan getuig die omvangryke korrespondensie tussen die twee.
Die eerste briewe word - behoudens 'n enkele brief uit 1913 - in 1915 geskryf
wanneer Langenhoven vir die sitting van die Provinsiale Raad in Kaapstad en Sarah
Goldblatt as onderwyseres in die omgewing van Oudtshoorn werksaam is. Wanneer
Sarah later in Kaapstad woon en Langenhoven net periodiek vir die Provinsiale Raad
- en later vir die sittings van die Parlement - in Kaapstad is, word die briewe talryker.
Die briewe van Langenhoven aan Sarah is sorgvuldig deur haar bewaar en is na haar
dood aan die Kaapse Argief geskenk. In die Langenhoven-versameling op
Stellenbosch is verder heelwat briewe van Sarah aan Langenhoven. Die briewe van
Langenhoven beslaan gesamentlik ongeveer 2 880 en dié van Sarah 633 bladsye. As
neerslag van 'n literêr-kulturele vriendskap tussen twee figure is dit in die Afrikaanse
letterkunde tot omstreeks 1930 uniek, vergelykbaar met die latere korrespondensie
van die Dertigers, D.J. Opperman en sommige Sestigers. Vir 'n beeld van
Langenhoven se veelvuldige aktiwiteite en sy persoonlikheid van 1917 tot sy dood
toe bevat die briefwisseling 'n rykdom inligting wat dit moontlik maak om sy lewe
in besonderhede, met die nodige daterings, te beskrywe.
Terwyl Langenhoven in April 1915 saam met Vroutjie vir die sitting van die
Provinsiale Raad in Kaapstad is, laat weet hy Sarah dat sy vrou snags nie slaap nie
as gevolg van bekommernisse omdat die koerante hom en hy die ‘jingos’ so aanval.
Hy wonder of daar nie op Oudtshoorn 'n protesvergadering gaan kom om hulle
verteenwoordiger te repudieer nie, iets wat hy sal verwelkom en wat tot sy voordeel
sal wees, veral aangesien die Argus met al die aanvalle al vir hom ‘'n hele klomp
toekomstige stemme’ gewerf het.
Teenoor die opwinding van dié mededeling spreek die tweede brief wat bewaar
gebly het, van 'n sekere ontgogeling en moegheid, 'n verskynsel wat 'n mens dikwels
by Langenhoven aantref en wat 'n aanduiding is van hoe sy gemoedstoestand kon
verander. Op 9 Junie 1916 skryf hy dat hy al te oud is om nog dieselfde vurige
entoesiasme as in sy jong dae te voel. Met verwysing na sy stryd in belang van
Afrikaans sê
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hy: ‘Noudat die saak gewonne is - jare voordat ik dit ooit verwag het - lijk die vrugte
van die werk alsof dit as is. Ik sal seker geen boek meer skrijf ook nie.... (My mense)
het 'n hele wêreld vol onbeduidende afgodjies; elkeen adverteer homself; en elkeen
word geskat naar die waarde wat hij op homself plaas. Ik is vies, vies tot die dood
toe. Met die beste wil in die wereld is mijn hele lewe, sovér als ik mijn volk wou
help, 'n mislukking.’
Uit hierdie depressiewe staat - iets wat soms onrusbarende afmetings aangeneem
het - kon Langenhoven hom egter by herhaling losskeur en weer in een van sy maniese
werkfases inbeweeg. Meestal was dit sterk kreatiewe periodes wat hy so beleef het,
al kon hy hom ook van tyd tot tyd volledig oorgee aan sy politieke aktiwiteite. Op 6
Julie 1917 laat hy Sarah byvoorbeeld weet dat hy tydens die sitting van die Provinsiale
Raad nooit 'n oomblik het wat hy sy eie kan noem nie. ‘Die hele voormiddag, dag
vir dag, het ons uitv. komitee vergaderinge, ontvangste van deputasies ens.; namiddags
sit die Raad, en in die aand sit ons laat in die nag met Koukusvergaderinge. En dan
is daar nog altijd honderd duisend dinge om tussen in te doen - goed om op te soek,
lede om te raadpleeg of raad te gee en dit hou so aan.’ En hy voeg by dat sy toesprake
weer ‘krimineel sleg’ gerapporteer word.
In haar reaksie op hierdie briewe skryf Sarah oor alles wat in Oudtshoorn gebeur:
die politiek van die dag en die steun wat die Nasionale Party kry, 'n politieke aanval
op Langenhoven in die Oudtshoorn Courant, gelukwense met sy verkiesing tot lid
van die Uitvoerende Komitee, die toenemende steun wat Afrikaans nou selfs by
eertydse teenstanders geniet e.d.m. Haar briewe is in hierdie stadium nog in Engels
of in albei tale, maar gaandeweg maak sy meer gebruik van Afrikaans, al is dit dan
nog met heelparty foute. Opvallend is die feit dat sy steeds van Margarita in plaas
van Engela praat, 'n aanduiding dat die noemnaam van die Langenhovens se dogter
eers in 'n later stadium verander het. In hierdie tyd verwys sy na Vroutjie as mev.
Langenhoven of Mumsey, terwyl sy Langenhoven konsekwent as ‘My dear Chief’
en hy haar as ‘My dear Sub’ aanspreek.
Naas instruksies aan Sarah oor sy publikasies en onderhandelinge wat sy namens
hom met die uitgewers of koerant moet voer, verstrek Langenhoven in sy briewe
heelwat inligting oor die skeppende werk waarmee hy besig is.78 Daarnaas handel
die briewe dikwels oor klein aspekte van hul lewe of hulle persoonlike verhouding
tot mekaar en
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veral oor Langenhoven se gesondheidstoestand, iets waarop hy telkens terugkom en
wat soos 'n draad deur die hele korrespondensie loop. In Julie 1917 het Sarah 'n klein
Ierse terriër present gekry, terwyl Langenhoven - wat sy hele lewe lank 'n groot
diereliefhebber was - sy ‘peperhond’ in Junie 1918 aan die dood moes afstaan.
Gelukkig kon hy en Vroutjie 'n maand later 'n nuwe peperhondjie ‘vir 'n pond’ kry,
'n ‘mikstuur van 'n boeldoks en 'n airdale en 'n beefstert en 'n...kollie en twee
steekbaarde en ik weet nie wat meer nie met 'n ewigdurende frons en 'n boeldog
uitdrukking en 'n sagte sije vel en baje verkluimerig en kwaaddoenerig’. Omdat die
hond, wat die naam Kwagga het, so stout is, wou hy hom weggee, maar hy kon dit
nie oor sy hart kry nie. Telkens laat weet hy Sarah dat die ‘nooi’, soos hy Vroutjie
teenoor haar noem, ‘fris’ is en ‘groetnis’ stuur. As daar 'n plan is dat Sarah op
Oudtshoorn kom kuier, moet sy ‘natuurlik’ by hulle kom loseer. ‘Wat dan anders?’
vra hy. ‘Ik mis jou van die oggend tot die aand elke uur van die dag. Jij moet mij
partij dage hier sien spartel - te vrot om die kleinste dingetjie self reg te krij - jij het
mij so bederwe.’
As gevolg van sy harde en ongereelde arbeid het Langenhoven reeds in hierdie
tyd ernstige gesondheidsprobleme. In Oktober 1918 is die toestand só sleg dat Vroutjie
aan Sarah telegrafeer: ‘If possible come stay month necessary nurse Chief bad
headache today.’ Dat dit geen gewone hoofpyn kon gewees het nie, lei 'n mens af
uit die dringendheid van die telegrafiese versoek. Oor dié insinking is niks meer
bekend nie, maar 'n mens kan aanneem dat dit nie tot een episode beperk was nie en
dat Langenhoven se leefwyse en gesondheid Vroutjie by tye radeloos moet gehad
het. Of die toestand altyd die gevolg van oormatige drankgebruik was, is onmoontlik
om met sekerheid vas te stel, al kan 'n mens vermoed dat die labiele senuweetoestand
en die simptome van hoofpyn, uitputting en depressie tog daarmee verband hou. Op
26 Februarie 1919 laat Langenhoven Sarah weet dat hy ‘niks wêrd’ voel nie en glad
‘poot-uit’ is, nie in staat om die potlood vas te hou nie. Op 1 Julie 1919 vertel hy
haar weer hoe siek hy is. Hy het in die dorp flou geword en die dokter kon hom byna
nie by die huis kry nie. Die diagnose was ‘hart-verswakking’ deur te veel
‘brein-inspanning’. Op 14 Julie skryf hy dat hy nou ‘weer op 'n manier in staat (is)
om jou 'n paar regeltjies te skrijf. Maar ik moet mij inhou; ik is nog baje saf; elke
inspanningkie is te veel; en die aanmaning wat ik gekrij het was te ernstig om te
verontagsaam.’ Juis in hierdie tyd, op 2 Julie 1919, is sy
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pleegvader in die ouderdom van drie en tagtig jaar oorlede. ‘My ou vader’, skryf
Langenhoven, ‘is nou daarheen en ik sou hom, hoewel treurende oor die ewige verlies
van 'n lewensvriend, sij rus gegun het maar wat so bitter swaar is, is dat hij geroep
het naar mij, deur sij siekte en tot op die uiteinde, en ik kon nie daar wees om hom
te groet nie.’ Sy eie siekte, so gaan hy voort, ‘was 'n blote senuwverswakking wat
so erg was dat mij hart so te sê gaan staan het. Dr. Jacobsohn sê hij het gedog sij
gehoorpijp was uit order - hij kon eers die derde dag mij hart hoegenaamd hoor klop.
Nou moet ik absoluut rus - maar hoe rus ik?’
Dat die siekte van Februarie 1919 'n ernstige insinking moet gewees het, lei 'n
mens af uit die feit dat Sarah dit ook aan Preller - wat in hierdie tyd saam met
Langenhoven besig was aan Twee geskiedkundige opstelle - laat weet het. Uit Preller
se reaksie is dit duidelik dat Langenhoven se oorwerkery nie 'n nuwe verskynsel was
nie en 'n patroon begin word het. ‘So 'n manier van doen’, skryf Preller op 26
Februarie 1919 aan Sarah, ‘kan nie langer vol gehou word nie, selfs nie met die
sterkste gesondheid, en ik wil hoop dat hom in vervolg dergelike oorhaasting bespaar
sal worde.’ Op 2 Maart waarsku hy Langenhoven in 'n brief teen die gevaar van
oorwerkery. ‘Jij moet daarom oppas vir daardie ding, Nelie’, skryf hy. ‘Ons is nie
meer heelmaal jong nie, en dit gaat nie aan om die kersie aan albei kante op te steek.
So 'n oorwerkerij neem maande en miskien jare af. Toen ons twintig jaar jonger was,
kon ons van die aand tot die rooidag deur dans, en dan nog heeldag op kantoor sit,
of van die aand tot die ander dag deur werk ook, als 't daarop aankom. Maar nou gaat
't nie meer aan nie.... Laat ons verstandiger worde, want jou kragte veral het ons nog
baje nodig.’
Dat hierdie fases van oorspanning wat op harde werk gevolg het, ook by
Langenhoven soms tot 'n hervatting van sy ontstellende drinkpatroon kon lei, vermoed
'n mens in meer as een geval. Op 29 Maart 1919 laat weet hy Preller dat hy ‘oorwerk’
en daarna ‘tijdelik ontoerekenbaar’ was, 'n formulering wat daarop dui dat hy weer
'n periode van dipsomanie beleef het. Dat die siekte van Februarie nie vir hom genoeg
waarskuwing was nie, sien 'n mens in die nog veel erger toestand wat hy Julie 1919
beleef. Maar ook dié siekte het, volgens 'n brief van 17 September aan Sarah, ‘geen
stuk uitwerking gehad in die rigting van versigtigheid en matigheid nie’, al het hy
darem nog nie weer flou geword nie. Die woord ‘matigheid’ kan hier bloot 'n rustiger
werkpatroon beteken, maar dit kan ook op 'n matigheid in die gebruik
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van alkohol slaan. In elk geval voel Langenhoven in hierdie stadium nog steeds nie
sterk nie. Hy lê ‘maar hier bij die huis rond en word van die more tot die aand
geworrie deur mense wat elkeen net 'n klein dingetjie het wat oorwegend belangrijk
is’. Ook Vroutjie se senuwees is sleg en sy slaap nie een nag goed nie. Hy kan nog
steeds nie skryf nie, want hy bevind homself in ‘'n hopeloos magtelose toestand’.
Tog, so skryf hy, ‘is daar honderd groot dinge wat ik wil onderneem. Waarom had
ik tog mij tijd vermors toen ik dit beskikbaar had en die krag daarvoor?’ Slaan hierdie
retoriese vraag op die jare dat hy sy tyd, volgens homself, verspeel het met aktiwiteite
wat niks met sy eintlike lewensmissie te make gehad het nie of op 'n onlangser periode
van tydverspilling deur oormatigheid en eksesse? In dié brief kla hy steeds van
hoofpyn en 'n gebrek aan krag, waarskynlik onttrekkingsimptome na 'n dipsomaniese
fase. Vir die eerste keer vermeld hy nou ook dat hy sonbaaie as kuur neem - iets wat
Langenhoven van nou af gereeld sal doen, veral as hy as gevolg van die aanhoudende
skryf geweldige pyne in die rug begin ontwikkel.
Die jaar 1919 moet vir Langenhoven werklik 'n jaar van siekte en ellende gewees
het. Toe hy in September 1919 met The everlasting annexation begin, laat weet hy
Sarah dat hy dié keer stadig in die voormiddae skryf, in die namiddae slaap, daarna
weer skryf en saans dorp toe loop ‘om nie kapot te word nie’. Op dié manier, wat
vir Langenhoven dan werklik 'n stadige manier van doen was, het dit hom 'n week
en twee dae gekos om ‘die dingetjie’ te voltooi ‘en nog drie dage om dit oor te gaan’,
al weer 'n verbysterende snelheid as 'n mens dit met die produksietyd van die meeste
ander skrywers vergelyk. Na die voltooiing, so skryf hy aan Sarah, voel hy nog
‘perdfris’, al vermoed hy dat die ‘reaksie’ wel sal kom. Inderdaad kom daar 'n
terugslag, want vyf dae later, op 10 November 1919, skryf hy dat hy weer baie sleg
voel. Op 17 Desember laat weet hy Sarah dat hy ‘Dingaansdag’ op De Rust gevier
het, maar dat sy gesondheid veel te wense oorlaat. Hy ‘het te veel gedoen op de
Rust...Moes heel dag in die kooi lê, kapot en pootuit’. Hoe kon dit ook anders as hy
in so 'n toestand nie minder as drie toesprake moes hou nie? Maar steeds het hy 'n
blykbaar maniese drang om te skryf. ‘Ik voel naar werk’, sê hy op 19 Desember, ‘mij
kop is helder, ik sou kans sien om dadelik met 'n ander boek...aan te gaan. Maar
liggaamlik moet ik virsigtig wees - ik kan nie die aanmanings veronagsaam wanneer
hulle akuut aankom nie. Anders sal ik netnou
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poot-uit lê - miskien buitendien maar dan is dit tot daarnatoe (Waarnatoe?)’
Waarnatoe presies, sou net die tyd Langenhoven leer. As 'n mens die chronologiese
lys werke bekyk wat in sy Versamelde werke opgeneem is, val dit op dat Langenhoven
se eerste Afrikaanse publikasies van belang uit die jare 1911-1914 dateer: Stukkies
en brokkies, Afrikaanse verjaardagboekie, Die Hoop van Suid-Afrika en die eerste
uitgawe van Ons weg deur die wêreld. Daarna volg drie jaar waarin hy druk met die
taalstryd en politieke sake besig is voordat hy weer - politieke pamflette uitgesonder
- iets in boekvorm publiseer: Die Vrou van Suid-Afrika in 1918. En van dié datum
af kom daar jaarliks 'n stroom publikasies, meestal twee maar soms drie en soms vier
boeke per jaar.
As hy dus reeds in 1919 só oor sy gesondheid kla, kan 'n mens maar net aanneem
dat Langenhoven oor 'n ongelooflike konstitusie moet beskik het om die groot
hoeveelheid werk van die laaste twaalf jaar van sy lewe te verrig, veral as 'n mens
sy rapsodiese werkpatroon, ooreising en eksesse in ag neem. En daarby moet hy 'n
driftige demoon besit het wat hom tot al hierdie werk kon dryf, 'n demoon wat hom
sover kon kry om haas al sy krag te bestee aan die missie vir die Afrikaanse taal en
letterkunde wat sedert 1910 sy energie getap het. Waartoe hierdie demoon hom verder
in die eerste fase ná sy kentering kon dryf, is die onderwerp van die volgende
hoofstuk.
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Hoofstuk XV
Letterkundige deurbraak
I
1910 'N DEFINITIEWE KEUSE ten gunste van Afrikaans
as voertaal vir sy eie mense maak en dit as medium vir die oorgrote meerderheid van
sy geskrifte begin gebruik, is hy reeds bekend as skrywer, op die gebied van sowel
regskundige verhandelinge as bellettristiese werke. In 1900 verskyn sy beskouing
oor The Resident Magistrates of the Cape Colony in their capacity as judges, terwyl
hy in 1906 Iets over arbiters en arbitraties publiseer. Hierdie eerste twee werke in
boekvorm word, soos trouens al Langenhoven se werk tot 1913, plaaslik op
Oudtshoorn gedruk: The Resident Magistrates...by J. & H. Pocock, eienaars van die
Oudtshoorn Courant, en Iets over arbiters...by die Zuid-Westelijke Drukpers en
Uitgevers Maatschappij, die uitgewers van Het Zuid-Westen. In 1906 debuteer hy
ook as digter met ‘Thoughts on the New Year’.
Hierdie publikasies is egter slegs 'n baie klein aanduiding van alles wat
Langenhoven reeds in dié stadium geskryf het, want die meerderheid van sy geskrifte
tot 1910 het óf nooit verskyn nie óf is eers veel later gepubliseer. In Engels was daar
sy ‘Reminiscences of Clifton Brown’, waarmee hy in die jare 1901-1902 besig was
en waarin hy in 'n reeks episodes van 'n speurder-prokureur as sentrale karakter
gebruik maak, terwyl The digest op sy ervarings as prokureur gegrond is. Reeds
vroeër, na alle waarskynlikheid in die jare 1897-1899 toe hy as kandidaatprokureur
op Ladismith gewoon het, skryf hy die vermaaklike The life history of an ostrich wat
sy stiefskoonseun Allan Pocock veel later, in 1953, publiseer. Op die gebied van die
regswetenskap skryf hy die eerste hoofstukke van 'n inleidende verhandeling oor
Elements of the theory of Real Rights, wat in manuskripvorm negatief deur W.P.
Schreiner beoordeel word. Dit is nie heeltemal seker of dié geskrif deel is van die
LL.D.-verhandeling wat hy in hierdie jare beoog het nie. In elk geval laat hy dié werk
onvoltooid. Opvallend van hierdie eerste geskrifte is die uiteenlopendheid wat temas
en tegnieke betref. Tog is 'n paar kenmerke van Langenhoven se latere werk hier
reeds aanwesig: die metode om 'n betoog met behulp van illustrasies op te bou; die
WANNEER LANGENHOVEN IN
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vertroulike omgang met die lesers in die tradisie van die agtiende- en
negentiende-eeuse Engelse prosa; en die gebruik van boustof uit die bekende wêreld
van die Klein Karoo en sy ondervinding as prokureur. 'n Mens kan sê dat hy met sy
‘Clifton Brown’-verhale in 'n sekere sin by Arthur Conan Doyle en met ‘Thoughts
on the New Year’ by die digterlike konvensies van die negentiende-eeuse Engelse
poësie met sy gehoorsaamheid aan 'n spesifieke metriese en strofiese skema aansluit,
terwyl sy betogende prosa Macaulay se Essay on Milton en die klassieke retorika as
modelle het. In 'n groot mate was Langenhoven se werk egter vry van enige
regstreekse invloede, iets wat sy oeuvre ook in latere jare sou kenmerk.
Van groter belang as die eerste geskrifte in Engels en Nederlands is die feit dat
Langenhoven reeds in hierdie vroeë jare Afrikaans as medium gebruik, al het hy nog
hoegenaamd nie tot die insig gekom dat dié taal die natuurlike medium van sy eie
mense en vir sy eie skeppende werk is nie. Dit is byvoorbeeld bekend dat hy sy
bekende wiegeliedjie ‘Lamtietie, damtietie’ by sy dogter Engela se geboorte in 1901
geskryf het. Baie van die samesprake wat hy later in Ons weg deur die wêreld sou
opneem, is reeds voor 1910 geskryf, waarskynlik vir opvoering by debatsverenigings.
Aan so iets het destyds groot behoefte bestaan. Die meeste van hulle word gekenmerk
deur die geestige inslag, die spitsvondigheid en die tipiese boustof en karakters uit
die Klein Karoo. Die toneelstuk Die trouwbelofte dateer al van 1905, en in 1909
publiseer hy Die water zaak, wat hy in 1912 omwerk tot Die wêreld die draai. In
1911 verskyn Die famielie zaak. Langenhoven skryf ook in hierdie tyd baie van die
gedigte wat later in Ons weg deur die wêreld verskyn, maar dit is tog opvallend dat
sy eerste twee Afrikaanse publikasies in boekvorm juis toneelstukke is. Van vroeg
af het hy 'n empatie met sy eie mense gehad en wou hy stukke skryf wat vir hulle 'n
aand se vermaak kon besorg. Sy regskundige en ander betogende prosa was nie 'n
soort geleerddoenery nie, maar eerder pogings om vir sy lesers verwikkelde begrippe
in helder, verstaanbare taal tuis te bring. Die sewentiendeeeuse ideaal van Horatius
se dulcis et utilis het by hom dus veral gelei tot lering en vermaak.
Wanneer Langenhoven in 1910 'n definitiewe keuse ten gunste van Afrikaans
maak, is sy eerste geskrif Padlangers en zonder doekies, die programmatiese inset
tot sy stryd in belang van Afrikaans en die eerste beredenering - so kort na ‘The
problem of the dual language in South
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Africa’ - van sy nuwe insigte in die taalsituasie en die taak wat daar op die
voorstanders van Afrikaans wag. Wat sy eie uitvoering van hierdie taak betref, rig
hy hom allereers op die behoefte van sy Engelstalige landgenote wat nog met
Afrikaans gesukkel het. Hy stel The royal road to Cape Dutch vir hulle op, waarvan
twee ‘stages’ - met opname van Die trouwbelofte in die tweede ‘stage’ - in 1910
verskyn.
Maar toenemend is hy nou ook op die gebied van die bellettrie aktief. Hy skryf
verhaaltjies en karaktersketse, allerlei versies en ‘fantasieë’, nog samesprake en - in
navolging van Multatuli, die enigste Nederlandse outeur wie se werk hy steeds met
plesier lees en met wie hy 'n geestesverwantskap toon - 'n reeks spreuke waarin hy
eenvoudige lewenswaarhede verkondig. Die meeste van hierdie stukke versamel hy
in 1911 in Eenvoudige stukkies en brokkies, wat by die Zuid-Westelijke Drukpers
verskyn. In 1912 publiseer hy sy Afrikaanse verjaardagboekie, waarin hy sy spreuke
opneem, die enigste boek van Langenhoven wat deur die Oudtshoornse uitgewer
Bowles gedruk word.
In hierdie stadium is Langenhoven egter reeds redakteur van Het Zuid-Westen en
het hy 'n groter publikasiegeleentheid vir sy eie geskrifte. Met die werk - in die
besonder die spreuke, essays en verhaaltjies - wat hy dan skryf, kry ons sy eerste
letterkundige deurbraak, wat 'n nuwe tydvak in sy skeppende werk inlei.

II
Vir al sy vroeë uitgawes by die Oudtshoornse firmas het Langenhoven self die koste
gedra. Alhoewel die oplae binne 'n kort tydjie uitverkoop was, kan 'n mens geredelik
aanvaar dat die landwye verspreiding van hierdie klein firmas nog veel te wense
oorgelaat het. Dit sou dus in Langenhoven se belang as skrywer én die groeiende
klein Afrikaanse letterkunde wees om by 'n groter uitgewer te kom.
Vroeg in 1913 kry Langenhoven die plan om 'n versameling van sy stukke wat in
Het Zuid-Westen en elders verskyn het, in boekvorm te publiseer, en om daarin ook
die grootste gedeelte van Stukkies en brokkies in te sluit. Terwyl hy op besoek in
Transvaal was, noem hy dit teenoor Hendrik de Graaf, oprigter en eienaar van die
Potchefstroomse koerant Het Westen, wat in 1917 in Het (later Die) Volksblad in
Bloemfontein sou oorgaan. Dit was sy plan om die boek Distels en lelies te
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noem, maar hy het ook die titels Sonskyn en skaduwee, Vrugte en blare en Aartjies
en blaartjies oorweeg.1 Om die kritici - van wie hy reeds in dié tyd al oorgenoeg las
gehad het - te fnuik, het hy dit oorweeg om die boek anoniem te publiseer. Vir 'n
anonieme publikasie het De Graaf egter nie kans gesien nie en hy was ook nie danig
in sy skik met Langenhoven se titels nie. Hy het Ons weg deur die wêreld voorgestel,
'n titel wat Langenhoven self reeds in 1912 in Het Zuid-Westen vir 'n feuilleton
gebruik het.2 Daarmee het Langenhoven akkoord gegaan.
Terug op Oudtshoorn het Langenhoven met die hulp van Sarah Goldblatt begin
om die boek uit knipsels en getikte weergawes van sekere bydraes saam te stel. In
'n artikel in Die Huisgenoot vertel Goldblatt hoe die knipsels en plakgoed oor die
eetkamer rondgelê het terwyl sy en die ‘Chief’ besig was. As die ete opgeskep is,
moes hulle alles weer versigtig op mekaar pak om later weer oor die vloer en tafel
uit te sprei. Ook Jakhals, die hond, moes padgee van sy lêplek op die rusbank onder
die venster. Op 29 Julie 1913 pos Langenhoven die manuskrip aan De Graaf. Met
sy kenmerkende eerlikheid het hy die uitgewers daarop gewys dat die uitgawe vir
hulle 'n risiko is. Hy het 'n tjek van £ 50 ingesluit en van alle tantièmes afstand gedoen.
Met die bydrae uit sy eie sak wou hy buitendien die voorgestelde prys van 3/- per
eksemplaar tot 2/- verminder, sodat dit goedkoper op die mark kon wees en dus 'n
groter afset kon geniet. Uiteindelik was die produksiekoste tog hoër as wat verwag
is en het die boek vir 3/6 verkoop. Langenhoven het nog £ 100 bygedra om die prys
so laag as moontlik te laat bly, maar die kopiereg op die manuskrip behou. Die eerste
eksemplaar het op 12 Maart 1914 van die pers gekom en die boek het 352 bladsye
beslaan, 'n besonder keurige en netjies versorgde uitgawe vir dié tyd. Dit was
grotendeels 'n produk van C. Snoek, wat in dié jare produksiebestuurder by Het
Westen was, 'n ‘ywerige, ondernemende man’3 wat later na die Nasionale Pers in
Kaapstad oorskakel en daar baie van Langenhoven se uitgawes behartig. Op 16 Maart
1914 gee Langenhoven 'n eksemplaar van Ons weg deur die wêreld aan Goldblatt
met die volgende inskripsie: ‘Met erkentenis en hoogagting aan sij Sub-editries, Mej.
S. Goldblatt.’ Binne 'n jaar was die hele eerste oplaag van duisend eksemplare
uitverkoop.4
Vroeg in 1918 nader J.H. de Bussy/HAUM se bestuurder Langenhoven om te hoor
of hy nie 'n manuskrip vir uitgawe beskikbaar het nie. Ons weg deur die wêreld was
toe al 'n hele paar jaar uit druk en
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Langenhoven het gemeen dat hy darem graag 'n honorarium op die boek sou wou
ontvang. Daarom stem hy in tot 'n herdruk. Die produksie van die boek het egter tot
heelwat onaangenaamheid gelei, want die uitgewer het hom nie altyd aan die
tydskedule gehou nie en die proewe was vol foute - albei faktore wat die ongeduldige
Langenhoven se gramskap gewek het. Die uitgawe is in Nederland behartig, maar
weens die skaarste aan papier tydens die Eerste Wêreldoorlog het die drukkers van
'n baie slegte gehalte papier gebruik gemaak. Langenhoven en Goldblatt wou ‘flou
val’5 toe hulle die boek sien en was baie ontevrede met die eindproduk.
By J.H. de Bussy/HAUM het nog twee werke van Langenhoven verskyn, maar
hy was steeds ontevrede met die gehalte van hulle drukwerk. Intussen het die
Nasionale Pers reeds tot stand gekom. Alhoewel dit daar ook nie altyd net 'n geval
van vreugde en vrede was nie, het Langenhoven veel meer vertroue gehad in dié
uitgewery se behartiging van sy manuskripte.
Toe daar in 1922 weer 'n herdruk van Ons weg deur die wêreld moes kom, het
Langenhoven dan ook besluit om die geheel uit te brei tot 'n reeks van drie boeke en
die nuwe uitgawe by die Nasionale Pers te laat verskyn. Twee van die samesprake
en alleensprake (‘'n Weergalmpie van Babel’ en ‘Ou Dolf oor karakter’) en die
spesiale stukke vir debatsverenigings is weggelaat, terwyl hy twee van die ‘fantasieë’
(‘Ons almaal se erfenis’ en ‘Die grijsaards jeugd’) en die opstelle laat verval het. Die
afdeling ‘Versies’ is uitgedun, maar sewe nuwes is bygevoeg.
Deel I van die nuwe (en definitiewe) uitgawe van Ons weg deur die wêreld bestaan
uit ‘Verhaaltjies en karaktersketse’, ‘Ligte leekprekies’ en ‘Samesprake en 'n
alleenspraak’. In die verhale gebruik Langenhoven by herhaling die raamvertelling,
die regstreekse gerigtheid op die leser, die outobiografiese aanbod en 'n aangename
geselstoon - almal tegnieke wat, saam met die situering van die gebeure in die bekende
agrariese wêreld van die Klein Karoo, daarop gemik is om sy mense aan die lees te
kry. Die didaktiese inslag van die ‘Ligte leekprekies’ moet ook besonder byval gevind
het by die lesers van Langenhoven se tyd, want preekbundels was naas die Bybel
die gewildste boeke onder die ou boeremense. As 'n mens die struktuur van
Langenhoven se prekies bekyk, word dit duidelik waarom hy by die publiek so 'n
gewilde skrywer was. Hy is by uitstek dié skrywer van sy geslag wat die GRA se
stelreël, ‘Ons skryf soos ons praat’, die verste deurgevoer het
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met 'n spontane, spreektaalmatige Afrikaans. Daarby kon hy selfs afdwalings en
uitweidings in die struktuur van sy stukke inbou en só 'n natuurlike vorm vir die
preek vind. Verder spreek hy telkens sy gehoor aan met verwysings na hulle
omstandighede en verwysingsraamwerk. Met 'n behendige afwisseling van beeld en
betoog kan hy dan subtiel 'n stukkie lering verskaf en ongemerk sekere oerwaarhede
vir die leek inwerk. Ook die samesprake handel oor sake wat vir die Afrikaner van
Langenhoven se tyd bekend was, al slaag hy reeds in ‘Die ingewikkelde boodskap’
daarin om met die wartaal iets van die absurdisme te wek, 'n effek wat Langenhoven
meermale met die bisarre situasies in sy verhale sou bereik. Van die beste samesprake
het te make met die hof en die werk van die prokureur, bekende terrein in
Langenhoven se daaglikse beroepslewe. In ‘Die tweetalige vonnis’ ‘vertaal’ die
aangeklamde tolk die eentalige regter se uitspraak op so 'n wyse dat die beskuldigde
allerlei beledigings toegesnou word, terwyl ‘Die kys abaut die forro’ die treurige
maar ook lagwekkende gevolge skets as 'n man sy eie taal verag en in die raarste
moontlike Engels begin praat. Ook ‘Teorie en praktyk’, oor 'n kandidaat wat sy
oggend- en aandpraatjies nie met mekaar laat klop nie, hou 'n taalles in en is 'n
skitterende voorbeeld van Langenhoven se redenaarsvermoë.
Deel II van Ons weg deur die wêreld bevat spreuke, ‘fantasieë’ en ‘versies’. Soos
die stukke in die eerste bundel steun die spreuke op die bekende wêreld van die
Afrikaner en Langenhoven se regservaring, maar dan verbind met algemene riglyne
vir die lewenswandel of die Christelike wêreldbeeld. Soms is die spreuke uitbreidings
op bestaande idiome, ander kere 'n afwisseling van beeld en betoog, en soms
voorbeelde van Langenhoven se ratse woordvernuf. Die meeste van die spreuke is
nou, in teenstelling tot hulle eerste publikasie in die Afrikaanse verjaardagboekie,
voorsien van kommentaar deur Stoffel Gieljam, Langenhoven se ‘denkbeeldige,
wêreldkundige’6 alter ego wat toenemend in sy romans en korter stukke in die
twintigerjare as karakter sou optree. Daarmee word die moontlikheid geskep om
telkens op die relatiwiteit en dubbelkantigheid van 'n stuk ‘waarheid’ te wys, om 'n
saak van meer as een kant te belig en om homself in die hekeling te betrek. Van
Langenhoven se bekendste spreuke is hier opgeneem. ‘Dit beteken nie altyd veel’,
so skryf hy, ‘om 'n man van belang te wees nie. Die belangrikste persoon op 'n
begrafnis is die dooi man.’ ‘Skeur jou los van jou nasie af’, skryf hy op 'n ander plek,
‘en verwonder jou dat
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die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie.’ Baie van die spreuke
steun op die belewing van die agrariese wêreld van sy jeug: ‘Aan 'n nuwe wa kan jy
sien of dit 'n goeie skilder was; aan 'n oue of dit 'n goeie wamaker was.’ Uit die
daaglikse lewe van die getroude man en die wêreld van sy prokureursberoep kon hy
put: ‘Waardeer jou vrou soos die appel van jou oog. Dis nie 'n geringe saak dat daar
iemand is wat onderneem het om haar hele lewe met jou te verslyt nie’; ‘Probeer om
die skelm aan 't raas te kry,/ Dan praat hy straks sy bek verby’; ‘Berou is 'n
ewigdurende rente op 'n skuld waarvan die kapitaal nooit vereffen kan word nie.’
Die ‘fantasieë’ werk, meer as die verhale en karaktersketse van die eerste bundel,
met herinneringe uit Langenhoven se jeug en die wêreld van Hoeko - telkens verbind
met mymeringe oor die skepping of die Skepper, en nie sonder 'n sentimentele inslag
nie. Die versies toon in sekere gevalle 'n te sterk gebondenheid aan 'n eksterne metriese
en rymskema, andersyds is hulle weer te vry, sonder die nodige stutte of bindmiddele.
Soms verdring die abstraksies die beelding of word dit 'n soort betoog-in-versvorm.
Die gedigte handel oor die daaglikse doen en late van die mens, 'n enkele keer (‘Credo
in Deum Patrem’) oor die worsteling van die indiwidu oor die basiese vrae in verband
met die mens se bestaan, en oor vaderlandse motiewe (die Groot Trek en die Rebellie).
Soms voel Langenhoven hom aangetrokke tot 'n soort anekdotiese vers wat met 'n
morele les onderskraag word. Van sy bekendste gedigte is hier opgeneem, soos ‘Ag
wat, dis maar 'n hond!’, ‘Die mot en die kers’, ‘Die wêreld die draai’ en
‘Liefdesonsin’, verse wat gekenmerk word deur die neiging tot die sentimentele of
moraliserende. In ‘Liefdesonsin’ voel 'n mens buitendien dat hy met die volgehoue
verkleinwoorde die Afrikaanse taaleie aantas.
Deel III van Ons weg deur die wêreld bevat Langenhoven se referaat ‘Afrikaans
as voertaal’, sy vlugskrif ‘De heilige ennen van Rehum en Simsai’ en 'n afdeling
‘Honderd prekies’. Telkens gaan die prekies uit van een van die spreuke wat
Langenhoven in deel II opgeneem het. Soos die vroeëre ‘ligte leekprekies’ werk
Langenhoven ook hier met die bekende wêreld van die Afrikaner as boustof en wissel
hy telkens betoog en beeld met mekaar af. Van die stukke kan 'n outobiografiese
duiding hê, soos ‘Die onredelikheid van ons onmatigheid’,7 waar drankgebruik ter
sprake kom, en ‘Die waarde van ons reputasie’,8 waar 'n getroude man se aandag aan
'n ander vrou as voorbeeld ge-
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noem word. En 'n mens kan die vraag stel of Langenhoven werklik suksesvol as
politikus kon wees, want in ‘Die invloed van ons takt’9 skryf hy: ‘Maar takt, op sy
allerbeste, is op die grenslyn tussen eerlikheid en oneerlikheid. Daarom maak 'n
suiwer opregte man beswaarlik 'n suksesvolle politikus.’ Langenhoven formuleer sy
houding ten opsigte van die godsdiens in ‘Die weg van ons saligheid’,10 waarin hy
die godheid sien as die ‘Redelikheid’ en die ‘Almagtige Regeerder’ en sê dat ons
almal na die één Vader ‘soek en sug en smeek’, selfs as ons hom met verskillende
name noem. En die aangrypende slotstuk van die bundel, ‘Die einde van ons weg’11,
handel - met die herhaalde ‘Kom’-opdrag wat soos 'n doemrefrein sirkuleer - oor die
dood. ‘Sal jy dan hier deur die digte skare dring, o Dood?’ vra die stem van 'n wenende
volk aan die einde van hierdie stuk. ‘Vat een van ons - vat tienduisend van ons maak jou eie keus. Maar laat hóm bly. Hy is die vader van sy land. Hy is ons beminde
staatsman wat ons volk uit die modder gehelp het. Hy is ons hervormer en redder.
Ons het niemand om in sy plaas te stel nie.’ Maar, soos so baie keer tevore, slaan die
dood nie ag op die pleitrede nie. ‘Hy redeneer nie, hy antwoord nie. “Kom,” sê hy.
Die skurk is vir hom nie te sleg nie, die heilige is vir hom nie te goed nie. Die wysgeer
is vir hom nie te slim nie en die idioot nie te dom nie. Of jy klaar is, is jou saak; nie
syne nie. Sy wetboek is daar en dis nie vir hom om ná te gaan of die Wetgewer ander
bepalinge kon gemaak het nie. “Kom,” sê hy; en hulle gaan. Hulle, en jy en ek.’

III
Baie van die stukke van Langenhoven wat in die jare 1912-1914 in Het Zuid-Westen
verskyn, is in die Ons weg deur die wêreld-uitgawes van 1914 en 1919 en in die
finale driedelige uitgawe opgeneem, saam met stukke wat hy later in Die Burger
gepubliseer het. Daarnaas het Langenhoven ook heelwat artikels vir Het Zuid-Westen
geskryf wat hy nooit in boekvorm uitgegee het nie, terwyl ander stukke - soos sy
reeks oor die sterrekunde en enkele spookstories - later in verwerkte vorm deur hom
gebruik is. In 1913 publiseer hy die onvoltooide vervolgverhaal ‘Die verlore soon’,
wat hy later vir die toneel omwerk. Dit handel oor 'n seun wat sy moeder verloor, na
Johannesburg vertrek en daar onder slegte invloede aan die drink gaan en sy geld
verloor. Langenhoven se
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gedagtes was blykbaar in 'n stadium heeltemal in beslag geneem deur hierdie stuk,
want hy het by herhaling daarna teruggekeer. Het dit vir hom 'n outobiografiese
lading gehad en is dit gedeeltelik gebaseer op ervarings tydens sy verblyf in
Transvaal? Dit is een van die weinige geskrifte van Langenhoven wat nie die wêreld
van die Klein Karoo as agtergrond het nie, maar waarvan die grootste deel in die
agterbuurte van Johannesburg afspeel. Blykbaar was daar by hom en by Sarah
Goldblatt 'n sekere sensitiwiteit oor die stuk, want jare na Langenhoven se dood het
Goldblatt aan Vroutjie gesê dat sy die manuskrip sal moet vernietig as sy haar hand
daarop kan lê. Tog het Goldblatt dit nie gedoen nie. Was dit uit piëteit vir alles wat
Langenhoven geskryf het of was daar 'n dieperliggende motief? Het hy die stuk
uiteindelik versaak omdat die motief en boustof 'n te groot ooreenkoms vertoon met
Totius se Trekkerswee? In elk geval is dit een van die swakste werke van
Langenhoven. In die dramatiese verwerking maak hy afwisselend van vers en prosa
gebruik, maar in die versgedeeltes is die rym en metrum só kunsmatig en die taal só
vernederlands dat 'n mens beswaarlik die spontane Langenhoven daarin kan herken.
Die prosagedeeltes is wel beter, maar die karakterisering bly vlak en daar kom haas
geen verwikkeling in die verdere verloop van die gebeure nie.
‘Die verlore soon’ is een van die mislukkings in Langenhoven se omvangryke
oeuvre, 'n werk wat hy genadiglik nooit, behalwe dan in onvoltooide vorm in Het
Zuid-Westen, gepubliseer het nie. Toe hy 'n paar maande later in 1913 van die
Oudtshoornse vieringskomitee die opdrag ontvang om 'n toneelstuk te skryf wat
geskik sou wees om op Dingaansdag opgevoer te word, voltooi hy Die Hoop van
Suid-Afrika binne twee middae en twee aande. Binne drie weke na die aanvang van
sy werk daaraan, op 8 November, word dit gepubliseer as 'n spesiale bylae tot Het
Zuid-Westen. Die eerste produksie was onder Langenhoven se spelleiding in die
Oudtshoornse Teatersaal. Self het hy die rol van Retief vertolk, terwyl sy stiefdogter
Antoinette Lilienfeld die rol van Hoop en sy stiefskoonseun Allan Pocock die rol
van goewerneur Stockenström gespeel het.
In 'n artikel op 10 November 1913 in Het Zuid-Westen, gepubliseer nog voor die
opvoering, vra Langenhoven om verskoning vir die gebrekkige aard van die
toneelstuk. Vir die groot drama en die voorstelling van die roemryke gebeurtenisse
in ons vaderlandse geskiedenis, so gaan hy voort, sal ons moet wag tot die tyd dat
'n skrywer kom wat dit
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kan beskryf. Intussen moet die nederige kunstenaar wel 'n bydrae probeer lewer. ‘Ik
denk’, so skryf hy, ‘aan die vele onder ons volk wat nie die gelegenheid gehad het
van onderwijs om op die hoogte te kom met ons vaderlandse geskiedenis nie. En ik
denk, met nog meer droefheid, aan diegene onder ons volk wat wel die voorreg gehad
het van dure en lange-jarige skool-opvoeding, maar daaruit, onder die gehalte van
ons onderwijs-stelsel, geen ander inspirasie gehaal het nie dan eerbied en bewondering
vir die helde-dade van vreemde volke met op sij beste 'n stilswijgende veragting vir
hulle eie geskiedenis. En al die tijd is ons geskiedenis roemrijk, heerlik - sodat ons
ons hoof met trots omhoog sou hou en roem op ons afrikanerskap, als ons maar 'n
besef had waar ons vandaan kom.’ ‘Die skrijwer hiervan’, so gaan Langenhoven
voort in 'n uitspraak wat hy in gewysigde vorm veel later in U dienswillige dienaar
sou herhaal, ‘vraag verlof om uit bittere ondervinding te spreek. Vir hom ook het sij
vader skoolgeld betaal, en bij hom ook is die denkbeeld aangekweek deur alles wat
hij in die skool gehoor en gelees en geleer het dat daar helde was onder die Grieke
en Romeine, dat daar helde was bij die slag van Waterloo - maar dat daar in die
geskiedenis van sij eie volk so min was om eens te melde dat daar bitter min moet
wees om op te roem.’
In die verlede, so gaan Langenhoven voort, is die Suid-Afrikaanse geskiedenis
aangebied as 'n lys goewerneursname - soos die Britse koningsname - met
gebeurtenisse as handvatsels om datums aan op te hang. Maar die geskiedenis van
'n volk is meer as net 'n reeks los taferele. As ons die geskiedenis deur 'n dramatiese
opvoering wil voorstel en ons neem net lewende karakters wat hom help vorm het,
moet ons een van twee koerse inslaan: óf konsentreer op 'n kort tydvak, óf 'n reeks
taferele uit verskillende tydperke as aparte episodes. Om 'n samehangende voorstelling
van 1652 tot 1838 te gee, was dit nodig om 'n paar onsterflike persone op die toneel
te bring ‘wat als belangstellende toeskouwers’ in die afwisselende lotgevalle van die
nuwe nasie die nodige verband tussen die taferele kon bring. Langenhoven gebruik
dan Vader Tyd, ‘'n onverskillige oubaas wat nie veel waarde heg aan tegespoed of
droefheid of vreugde of geluk nie omdat hij so baje ondervinding het dat dit tog maar
alles voorbijgaan, maar daarom die regmaker is van alles wat verkeerd is en die
openbaarder van alles wat duister is.’ Saam met hom, ‘om hom nie so eensaam te
laat sonder 'n maat uit sij onsterfelike wereld nie’, is Hoop: wisselend tussen sonskyn
en ska-
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du, storm en voorspoed, maar tog die hoop wat ook onsterflik is. En op dieselfde
beginsel, so sluit Langenhoven sy kommentaar af, is ook die ‘generale persone’ Boer, Vrou, Barbaar en Kinders - gebou. Hulle stel 'n tipe voor, 'n ‘klas of seksie’.
Reeds uit Langenhoven se uitweiding oor die aard en struktuur van sy drama kan
'n mens aflei dat hy baie presies geweet het wat hy met die stuk wou bereik. Daarom
het hy weinig geduld gehad met kommentators wat van hom 'n sekere gehoorsaamheid
aan ‘skoolse regels’ verwag het. Hy wou nie 'n drama van ‘persoonlike hartstogte
en lotgevalle’ in die tradisie van die negentiende eeu skryf nie, maar, soos hy dit in
die voorwoord tot 'n latere uitgawe sou formuleer, ‘die geboorte van 'n nasie’
toneelmatig met behulp van historiese karakters, ‘exempels’ en allegoriese figure
voorstel. Vandaar dan ook dat die tonele in die tradisie van die epiese teater op mekaar
volg, voorafgegaan deur Hoop en Vader Tyd wat soos 'n Middeleeuse expositor ludi
die gehoor aanspreek en hulle op dié wyse deelgenote van die handeling maak. Met
die spronge in die tyd tussen die verskillende taferele sluit Langenhoven hier aan by
die konvensie van die Middeleeuse toneel, al is dit te betwyfel of hy met hierdie
tradisie vertroud was en vermoed 'n mens eerder 'n onbewustelike voortsetting. In
die eerste bedryf (wat in werklikheid uit chronologies opeenvolgende episodes
bestaan) word die historiese verhaal en die allegorie mooi met mekaar afgewissel.
Die tweede bedryf konsentreer in so 'n mate op die gebeure rondom Retief dat die
allegoriese deur die epiese verdring word en daar 'n gevolglike diskrepansie tussen
die twee bedrywe ontstaan. Die optrede van Vader Tyd en Hoop as besinnende figure
is dus in die eerste bedryf meer geslaag, al voel 'n mens dat Hoop te dikwels, in stryd
met haar allegoriese aard, te wanhopig klink! Besonder geslaag is egter die inset met
die relativering van die menslike lewe teen die kosmiese gang van lewe en dood.
Maar selfs met sulke kritiek sou die ongeduldige en ongedurige Langenhoven
waarskynlik nie genoeë geneem het nie. Hy het nog minder geduld gehad met mense
wat sy drama om ideologiese redes probeer diskrediteer het. Toe die redakteur van
The Cape by 'n tweede uitgawe in die kritiek op die Britte ‘rassehaat en sediesie’
sien, antwoord Langenhoven in De Burger van 4 Desember 1917 met 'n lang en
rumoerige betoog oor al die onreg wat reeds deur die Britte in hierdie land gepleeg
is. Hy sê dat Die Hoop van Suid-Afrika oorspronklik deur 'n Sap ge-
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skryf is. ‘Hij eindig’, so skryf Langenhoven, ‘bij Bloedrivier. Daarvandaan hiernatoe
is nog 'n hele stukkie geskiedenis met sluiptogte en konsentrasie-kampe en meer
sulke materiaal wat netjies kan dien vir dramatiese doeleindes. 'n Verder deel van
die toneelstuk kan die volgende maal strakkies deur 'n Nasionalist geskrijf word tot
op 'n meer moderne datum.’
Dit is ook inderdaad wat Langenhoven doen. Aangemoedig deur die herdruk wat
in 1917 van Die Hoop van Suid-Afrika nodig geword het en deur verdere opvoerings,
begin Langenhoven in Junie 1918 met 'n nuwe drama wat as 'n vervolg op die vroeëre
stuk bedoel is. Op 3 Julie 1918 kan hy Sarah Goldblatt laat weet dat hy Die Vrouw
(in latere uitgawes Vrou) van Suid-Afrika klaar het. Hy het dit op die terugreis uit
Kaapstad op die trein begin en by Arbeidsgenot kom klaarmaak, ‘weer in omtrent
drie dage’. Nou het hy dit aan Bowles gegee om dit namens Dusseau te druk, maar
hulle sloer daarmee, nieteenstaande beloftes en 'n vasgelegde datum. ‘Die drukkers
en uitgewers’, so skryf hy ergerlik aan Goldblatt, ‘is almaal 'n hopelose noodlot.’
Hy het 'n mooi idee gehad vir illustrasies deur Reenen J. van Reenen, maar ook so
iets is ‘hopeloos’ en sou die publikasie te lank vertraag. Tog kan hy op 8 Julie, met
ander woorde vyf dae later, 'n eksemplaar van die nuwe stuk aan Goldblatt stuur!
Die drama word enigsins negatief deur 'n anonieme resensent in De Burger bespreek.
‘Is dit nie om van horries te kry nie?’ vra Langenhoven op 15 Augustus 1918 aan
Goldblatt. ‘Ik kan aan die stijl sien dat dit nie Fagan se werk is nie.’ Hy het intussen
goed bevriend geraak met prof. J.J. Smith, Stellenbosse taalkundige en eerste redakteur
van Die Huisgenoot, 'n man wat in Engeland gestudeer en sy Brits gebore vrou met
behulp van The royal road to Cape Dutch Afrikaans geleer het. Smith het hom gevra
waarom hy geen resensie-eksemplaar van Die Vrou ontvang het nie. ‘Ik seg hom
omdat ik bang is want ik kom nie bij sij hoogte - ik het nie mij Afrikaans in Londen
gaan leer nie. Baje gawe, goed geaarde kerel - hij moet net 'n bietjie verleer en afleer.’
Die Vrou van Suid-Afrika is die eerste nuwe werk van Langenhoven wat in
boekvorm verskyn na die publikasie van Ons weg deur die wêreld in 1914. In die
tydperk tussenin was hy wel aanhoudend besig met bydraes vir Het Zuid-Westen,
De Burger en Die Huisgenoot, maar baie van sy tyd is in beslag geneem deur sy
politieke aktiwiteite en sy stryd in belang van Afrikaans. Die jaar 1918 is egter die
jaar waarin Langenhoven,
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1 Pieter Guillaume Langenhoven en Margarita Susanna Petronella Blignaut, pleegouers van die
skrywer.

2 Hoeko, die plaas ongeveer veertien kilometer van Ladismith waar Langenhoven grootgeword het.
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*2

3 Meester Bloemkolk en sy gesin. Hy was die Hollandse skoolmeester wat by Langenhoven 'n
gevoeligheid vir die korrekte woord gekweek het. In Ons weg deur die wêreld skryf Langenhoven in
die skets ‘Meester’ oor hom.

4 Die smidswinkeltjie op Hoeko wat ook die eerste skooltjie van Meester Bloemkolk was.

5 Die leerlinge van die skool op Ladismith, saam met mnr. J.R. Frylinck, die skoolhoof. Langenhoven
staan agter, sesde van links.
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*3

6 Helena de Vries, Langenhoven se eerste verloofde. Hier verskyn sy saam met 'n vriend (links) en
Langenhoven.

7 Op 25 Julie 1894 skryf Langenhoven vir Helena 'n gedig waarin hy haar naam en sy kindernoemnaam
Petite uitspel.
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*4

8 Magdalena Maria Hugo, Vroutjie, met wie Langenhoven op 23 Februarie 1897 in die huwelik tree.

9 Langenhoven as advokaat in Kaapstad.
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*5

10 Engela as jong dogtertjie. Sy is op 22 Desember 1901 gebore.

11 Arbeidsgenot, die woning wat Vroutjie in 1903 op Oudtshoorn aankoop, soos geteken deur
Langenhoven.
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*6

12 Teen die rand van die plakpapier in die eetkamer van Arbeidsgenot het Langenhoven 'n uitbeelding
van spelende kinders geplak. Dit was die inspirasie vir Die Krismiskinders.

13 In die jare 1912-1914 is Langenhoven redakteur van die Oudtshoornse koerant Het Zuid-Westen.
Hier is hy in 1913 in die redakteurstoel gefotografeer.
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14 Sarah Goldblatt, Langenhoven se ‘Sub’ en ‘intieme huisvriendin’, die persoon wat in later jare sy
manuskripte by die Nasionale Pers behartig het en as administratrise van sy letterkundige nalatenskap
verantwoordelik was vir die uitgawe van die Versamelde werke en die inrigting van Arbeidsgenot as
museum.
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*7

15 Langenhoven as senator.

16 In 1925 met Herrie-Mof, die inspirasie vir sy roman Mof en sy mense.
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17 Saam met Engela.
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18 In 1931 ontvang Langenhoven die graad D.Litt. honoris causa van die Universiteit van Stellenbosch.
Hier verskyn hy saam met die ander ere-graduandi: dr. D.F. Malan, genl. J.C. Smuts, dr. P.J. du Toit,
dr. H.J. van der Bijl en sen. F.S. Malan.

19 Langenhoven se graf op Oudtshoorn.
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ten volle bewus van sy roeping as skrywer, begin om hom feitlik voltyds aan die
uitlewing van sy talent te wy. In die volgende veertien jaar sou hy trouens naas
kinderboekies ses en veertig nuwe werke lewer, boeke wat in hul duisendtalle gelees
is deur 'n merendeels plattelandse bevolking, mense by wie lees nie 'n daaglikse
aktiwiteit was nie.
Die Vrou van Suid-Afrika word aangedui as 'n vervolg op Die Hoop van Suid-Afrika
en as 'n ‘dramatiese fantasie’ en met ‘treurende liefde opgedra aan die nagedagtenis
van my ontslape pleegmoeder, Margarita Susanna Petronella Langenhoven, geb.
Blignault, 'n vrou van Suid-Afrika’. Terwyl Die Hoop die geskiedenis van Suid-Afrika
van 1650 tot 1838 met die Slag van Bloedrivier vertel, dek Die Vrou die periode van
1842 tot 1902, laasgenoemde die einde van die tweede Anglo-Boereoorlog. Soos in
die eerste stuk werk Langenhoven hier weer met allegoriese, tipiese en historiese
karakters, onder andere met Britannia, wat die ‘siel’ van die Engelse volk
verteenwoordig, 'n toekomsblik aan die slot gee en 'n ander standpunt huldig as die
imperiale strewe van Rhodes en Jameson. In 'n resensie in Die Huisgenoot van
November 1918 het Langenhoven se vriend H.A. Fagan ernstige kritiek op die stuk.
Hy meen dat die politieke karakters en twisgesprekke die poëtiese kwaliteit van die
stuk skaad en dat Britannia 'n dubbelsinnige figuur is. ‘Allegoriese en werklike
persone -’, so skryf Fagan, ‘die sterflike en die onsterflike - word in die stuk so
deurmekaar gemeng, dat dit soms moeilik is om te weet of 'n mens 'n persoon of 'n
tiepe voor jou het.’ Die drama gee volgens hom blyke van oorhaastige werk, ook
wat die taalgebruik betref, al meen hy dat dit by 'n opvoering indruk sal maak.
Elkeen wat Langenhoven geken het, kon teen dié tyd geredelik verwag dat hy oor
sulke kritiek ontsteld sou wees. Hy het eenvoudig nie van negatiewe kommentaar
gehou nie, selfs nie as dit, soos in dié geval, behoorlik gestaaf is en kom van 'n vriend
wie se goeie trou hy nie kon betwyfel nie. Ten spyte daarvan is hy in sy reaksie
onredelik heftig. ‘Vireers’, so skryf hy, ‘wil ik uw lesers graag te wete gee dat ik...(die
stuk) nie aan u gestuur het of u om 'n resensie versoek het nie. Ik wis immers vooraf
watter soort behandeling daar vir enige werk van mij bij Die Huisgenoot te wagte
was. Nou dit is wel waar dat elkeen, hoe onoordeelkundig hij ook mag wees, die reg
het om te oordeel wat op die publieke mark aangebooie word.... Ik wil nie op die
meriete ingaan nie. Wat Meneer Fagan se opienie oor mij werk is, is miskien nie van
groter waarde als mij opienie oor sijne nie - en dié het ik nog nie

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

366
wereldkundig gemaak nie.’ Hy gaan dan voort deur op 'n enkele geval te wys waar
Fagan verkeerd uit sy stuk aanhaal, sonder om die wesentlike van die besware te
beantwoord. Hy sluit af met die versoek aan die redaksie van Die Huisgenoot om
voortaan alle vermelding van sy werk agterweë te hou. ‘Dit sal u wel nie swaar val
(nie)’, so skryf hy. ‘Die Huisgenoot kan seker ten minste so goed sonder mij klaarkom
als ik sonder hom.’
Genadiglik het Langenhoven hierdie negatiewe reaksie nooit vir publikasie
ingestuur nie, waarskynlik gekeer deur Vroutjie of Saartjie, wat dit seker te ekstreem
sou gevind het, veral in die lig van die goeie verhouding met 'n gewaardeerde vriend
en die feit dat Fagan sy besware nugter en sonder heftigheid geformuleer het.
Opvallend is egter die feit dat Langenhoven hier die redaksie van Die Huisgenoot
versoek om geen aandag aan sy werk te gee nie. In die twintigerjare sou sy gevoel
teen die kritiek só oplaai dat hy die woorde ‘Geen resensie word gevra nie’ voorin
al sy publikasies sou laat plaas.
Die reaksie op Fagan verskyn dus nie, maar op 1 Augustus 1918 reageer hy wel
op De Burger se resensent. En as J.F.W. Grosskopf in Die Volksblad van 30 Augustus
191812 ook negatief op Langenhoven se stuk reageer, lei dit tot heftige kommentaar.
Grosskopf het beswaar teen die vermenging van die sinnebeeldige en volkome
realistiese, byvoorbeeld as Hoop teen die einde tot 'n kampsuster vermenslik word.
Verder sê hy dat die voorstelling van Britannia as die edelste karakter in die stuk vir
hom en ander in die noordelike provinsies, ‘wat van Britannia ook ander streke gesien
het’, besonder pynlik was. In 'n brief van 17 September 1918 aan Die Volksblad sê
Langenhoven dat hy nie op die ‘tegniese kritiek’ wil antwoord nie. Die volk vir wie
hy skryf, het die stuk aanvaar, en hy erken geen hoër gesag nie. Waarop hy wel wil
reageer, is die uitspraak dat Britannia die ‘edelste karakter’ in die stuk is. ‘Op haar
aanmatiging van onselfsugtige en mensliewende bedoelings word sij herhaaldelik
deur Vader Tijd en deur Paul Kruger getroef. Het uw resensent hierdie passate oor
die hoof gekijk of verswijg hij hulle opsettelijk?...Dat Britannia van haar kant hoog
voorgestel word had tog 'n dubbele dramatiese noodsaaklikheid wat vanselfsprekend
behoort te wees.’ Dit sou verkeerd wees om die ‘betere siel’ van Engeland gelyk te
stel aan die ‘roofsugtige Empaaier’ wat in Suid-Afrika soveel leed veroorsaak het.
Die stuk wys duidelik, in die woorde van die Vrou, daarop dat die ‘vrugte van
Imperialisme’ altyd
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wrang en bitter is en tot ‘ramp en ellende’ lei. Dat hierdie ‘boodskap’ nie deur
Grosskopf raakgesien word nie, lei tot 'n wanvoorstelling van die hele stuk. ‘Ik het
al rede genoeg’, sê Langenhoven bitter, ‘om te weet dat dit gewoonlik 'n misdaad is
om te probeer om iets te doen hetsij vir die letterkunde of die kultuur of die
geskiedkundige kennis van ons arme onbevoorregte volk. Jou loon is verguising, en
dit van die kant van die hoogst-bevoorregte wat juis met daardie werk moes help
maar nou self nie werk nie en wat andere doen afbreek. Ons letterkunde is maar in
sij allereerste begin; ons taal is nog skaars tot volle erkentenis gekom. Daar is 'n
geesdrif en 'n vuur wat uit alle oorde van ons land opvlam om die uitdrukking te soek
wat honderd jaar lank belet was. En 'n klompie akademiese fariseërs...is daarop uit
om die nieuwe poginge een vir een dood te smoor. Verwag hulle dadelik 'n
rijp-volmaakte litteratuur, in plaas van 'n organiese ontwikkeling van lager tot hoger
soos dit met al die letterkundes van die wêreld gegaan het? Verwag hulle ooit vrugte
als hulle al die blare van die jonge boompie afstroop so vinnig als dit bot? Hoeveel
skrijwers is nie al van alle werk afgeskrik nie? En ons volk sug in hulle bittere
behoefte.’ En Langenhoven sluit af deur te sê as die voorstelling van Britannia dan
só verkeerd verstaan word, hy verplig is om sy drama van die mark te onttrek.
Dié soort heftige reaksie sou by herhaling in die komende jare 'n algemene patroon
by Langenhoven word, al het hy dikwels nie al sy dreigemente en voornemens
uitgevoer nie en soms ook 'n protes - waarskynlik op aandrang van Vroutjie of Saartjie
- nie laat publiseer nie. Hoewel die reaksie teen Grosskopf buitensporig was, kan 'n
mens simpatie hê met die basiese gedagte dat skrywers in 'n jong letterkunde en 'n
wordende taal op verskillende vlakke moet eksperimenteer en dat daar dus nie
geredelik van hulle verwag kan word om altyd met finaal afgewerkte produkte te
kom nie. In 'n persoonlike brief aan Langenhoven sê Grosskopf dat daar nie sprake
van 'n poging tot agterdog was nie. ‘Al wat ek wou uitbring’, skryf hy, ‘was my
persoonlike mening...dat dit vir ons jong toneelkuns gevaarlik is om in die rigting
van Uw laaste werke te gaan. Ek mag mij vergis; U kan mij opvatting verwaand of
verspot vind - maar ek hoop dat U so regverdig sal wees om te glo, dat dit mij
oortuiging is.’ Daarby het hy nie as ‘geveinsde skrifgeleerde’ probeer skryf nie, maar
as iemand wat in Europa baie in die drama belang gestel het en wat hoop ‘dat die
toneel sij behoorlike, belangrijke rol in ons volkslewe en -ontwikkeling sal speel’.
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Ten spyte van sporadies negatiewe resensies kon Langenhoven nie juis kla dat daar
nie waardering vir sy werk was nie, al is dit tog so - veral as 'n mens dit vanuit 'n
latere perspektief bekyk - dat sy werk dikwels om verkeerde redes gewaardeer is en
sy werklike bydrae, ten minste tydens sy lewe, selde na waarde geskat is. In De
Burger van 11 Januarie 1919 verskyn daar byvoorbeeld 'n besonder gunstige
beskouing oor Die Hoop en Die Vrou van Suid-Afrika. ‘Aan die heer Langenhoven’,
so skryf De Burger, ‘kom in heel besondere mate die eer toe, dat hij vir ons toneelkuns
'n rigting gevind het, wat die stempel van 'n geniale oorspronkelikheid dra, en wat
berekend is om met wonderlike effek die innerlike betekenis van die groot
gebeurtenisse uit die geskiedenis van die Afrikanervolk aan ons voor te stel en daaruit
die diepste lesse en die hoogste inspirering vir die toekoms te put.’ Die Hoop het
volgens De Burger reeds vir die volk 'n besondere opvoedingswerk verrig, terwyl
Die Vrou, in dieselfde styl geskryf, tog genoeg van die eerste stuk verskil om treffende
bewys te lewer ‘van die steeds oorspronkelike skeppingskrag wat die heer
Langenhoven besit en van die veelsijdigheid van sij skrijwerstalent.... Dit is 'n
aanskouwelike les in die konstitusionele geskiedenis van Suid-Afrika, voorgedra op
'n wijse wat 'n veel sterker indruk moet maak dan tien wetenskappelike verhandelinge.’
Tog sou Langenhoven in die komende jare en ook later nie die rigting van die
politieke allegorie voortsit nie. In enkele dae handel hy op versoek die werk aan
Republicans and sinners af en op 13 Maart 1919 kla hy teenoor Sarah Goldblatt
omdat die boek nie op Oudtshoorn te koop is nie. ‘Ik verstaan’, so skryf hy, ‘die
“Burger” se uitgewersdepartement net so min als die redaksie-dept. Of liewer daar
is niks om te verstaan nie. Bowles het hulle meer als 14 dage gelede getelegrafeer
vir 1 dos. eks. van R's & S's en hij het vandag nog nie eén nie. Intussen gaat die
aanvraag virbij. Môre oormôre is daar 'n vars sensasie. Als hulle met hom so maak
sal hulle wel met andere bestellers dieselfde doen.’ En teen die einde van die jaar
gee hy haar instruksies oor haar aandeel aan The everlasting annexation, die ‘sequel
van R's & S's’. In 'n brief van 5 November 1919 vra hy haar om die aanhalings na
te gaan en reg te maak, om die manuskrip dan by Servaas de Wet by die
uitgewersafdeling van die Pers te gaan wys en reëlings vir die druk te tref. Die boek
moet in dieselfde lettertipe as Republicans and sinners maar met 'n klein bietjie
dikker lood tussen die reëls geset word, 'n opdrag waaruit dit
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blyk dat Langenhoven reeds goed op die hoogte was van die moontlikhede wat die
setmasjiene van dié tyd aan hom gebied het. En dat hy 'n moeilike man was om voor
te werk, blyk uit die opdrag aan Goldblatt om die manuskrip oor die naweek klaar
te maak en dan Maandag vir set in te lewer. ‘Die titel’, so skryf hy, ‘is die laaste waar
ik op gekom het - altemit kom daar nog 'n ander - maar hij is nie sleg nie. Ander wat
ik had was: The Foreign Adventure, The Heavenly Stunt (onmoontlik, lasterlik),
South African Left, The Sphere of Influence ('n baje goeie), The Last of the Aliens
(ook 'n goeie), Imperial Aggression (goed maar vreemd) en nog ander.’ En as die
boek verskyn, kla hy teenoor Goldblatt dat die prys te hoog is en dat daar 'n gruwelike
setfout in die advertensie in De Burger verskyn. ‘Langenhoven se werk is nie vir die
proeflesers van de B. die moeite wêrd om sorgvuldig mee te wees nie’, skryf hy in
'n brief van 19 Desember 1919. En al voel hy in hierdie tyd radeloos en siek, kan hy
sy vriendin nog aanspoor om ‘hulle daar by die SAOU’ te gaan opdons as sy die
jaarkongres bywoon. Ook met hierdie mense leef Langenhoven in onvrede, want net
soos die setters en die uitgewersredaksie by die Pers is hulle besig om Afrikaans en
sy letterkunde te knou. ‘Laat hulle’, so vra hy, ‘tog iemand nomineer vir die
Boeke-kommissie wat nie akademies-bedonderd is soos die gewone slim eksperte
wat ik soveel sonde mee het nie.’
Langenhoven sit in sy verdere werk in hierdie tyd nie die politieke vlugskrifte of
die rigting van sy allegories-historiese spele voort nie. In sy drama Die onmoontlike
tweeling, wat in 1920 verskyn, sluit hy met die omgekrapte, kwasterige vaderfiguur
en met die kwinkslae in die dialoog eerder aan by die vroeëre Die wêreld die draai,
al is daarin ook iets van sy sonde-met-die-bure-motief aanwesig. Basies werk die
stuk met 'n reeks verwarrings en word dit 'n soort ‘comedy of errors’ in die kleine.
Die parallelismes in die verwarrings, soms met woordelikse ooreenkomste, sorg vir
'n bevredigende bou, al is die ouderwetse tersydes en die onnatuurlike monoloog,
waar oom Gawerjal met homself praat, 'n bietjie hinderlik.
Met 'n verdere drama uit hierdie tyd, Vrouetrou, sluit Langenhoven ook by 'n
vroeëre werk aan, naamlik by die versvorm wat hy in die mislukte ‘Die verlore soon’
aangewend het. Hy dra dié drama op aan Vroutjie met ‘al sy liefde en sy trou’. Soos
in ‘Die verlore soon’ is die versvorm baie los, met sporadiese ryme, en kry 'n mens
die indruk dat dit eintlik prosa is wat in versreëls verdeel word. Langenhoven is hier
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op sy sentimenteelste en stroperigste, veral in die lang monoloë, al loop die gebeure
mooi op tot 'n klimaks. Dit is egter psigologies erg onwaarskynlik dat die vader, oom
Hendrik, sy geliefde dogter Mieta met 'n troubelofte aan 'n man met 'n slegte karakter
sal bind, terwyl die ommekeer in Jan ongemotiveerd bly. In die weeskind, die
‘aalmoeskind’, kon Langenhoven hier iets van sy eie verlede verbeeld het en kan
Mieta se uitgesproke liefde vir haar pleegvader13 op homself betrekking hê, veral as
'n mens in gedagte hou dat sy eie pleegvader kort tevore oorlede is. En wanneer
Mieta afskeid neem van die plaas, is dit duidelik dat die landskap vir Langenhoven
die swewende beeld van Hoeko as agtergrond het. Dit is alleen jammer dat dit alles
met soveel stroperigheid gepaard gaan, want in sy prosa was Langenhoven se
woordgebruik oor die algemeen suiwer en fris. In sy bespreking van die drama in
Die Brandwag van 25 Oktober 192114 het Eugène N. Marais ook beswaar teen die
‘onberijmde versmaat’ as ‘voertuig’ van die ‘eenvoudige huislike toneelstukkie’. 'n
Mens is verstom wanneer jy in 'n brief van 28 Augustus 1921 aan Goldblatt lees dat
Langenhoven self meen ‘dis van die beste werk wat...(hy) ooit gedoen het’. Hy voeg
darem by: ‘maar ek begint hierdie soort eie oordeel al te wantrou - want dis altyd by
my die jongste en die nuutste wat vars uit my siel uit kom waaroor ek begaan is. By
die aanvang daarvan was my idee dat dit op 'n wanhopige tragedie sou uitloop...
Maar in die tweede bedryf het die karakters hand-uit geruk en hulle eie koers ingevlie
en my saamgesleep.’
Die afgelope week, so skryf hy verder oor die staat van depressie wat hy beleef,
‘was ek so wanhopig en treurig as ek nog nooit in my lewe was nie’. Hy kla onder
meer oor slapeloosheid en dat sy gesondheid agteruitgaan. ‘En in twee-drie van
daardie donker dae het ek die eerste ruwe opstel van die stukkie gemaak en daarna
twee nagte agtermekaar van die aand tot die oggend, met geen minuut van 'n dagslapie
tussenin nie, het ek hom geskryf. En as dit nie daárvoor was nie; as ek nie daardie
afleiding had nie, was ek kranksinnig geword. Maar daardie geestespanning tot die
alleruiterste, met 'n liggaam reeds krank tot inmekaar sak toe, het sy prys gekos.’ In
dié toestand, so gaan hy voort, was hy seker vir Vroutjie 'n treurige las. Daarteenoor
was sy vir hom tot hulp - ‘ja en seker tot redding met haar liefde en troos en
aanmoediging, en altyd geduldig onder die beproewing wat ek haar moet aangedoen
het deur my duiwelsbesetenheid’.
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Hierdie ‘duiwelsbesetenheid’ slaan op Langenhoven se drankmisbruik, want in dié
tyd begin hy na alkohol en sy eksesse as die ‘blou duiwels’ verwys. Trouens, in
Augustus 1921 moes hy 'n verskriklike krisis beleef het wat sy gesondheid en sy
emosionele toestand betref. Op 6 Augustus skryf hy aan Goldblatt dat hy dorp toe
was en daar ‘dronk’ geword het - ‘duiselig, jy verstaan - sodat ek met 'n keb moes
trug gery word’. Nou voel hy wel weer 'n bietjie beter, maar hy voel tog sy gesondheid
gaan steeds agteruit.
So labiel is hy egter dat hy heeltemal van koers af raak omdat hy nie die verwagte
gelukwensing met sy verjaardag op 12 Augustus van Saartjie ontvang nie. In 'n brief
van 19 Augustus skryf hy: ‘Ek merk òf 'n onwilligheid òf anders 'n inbeslagneming
van tyd waarvan jy my niks sê nie. En daaroor het ek geen klagte nie; jy is immers
jou eie baas. Maar ek wil nie aan jou korrespondensie en moeilikheid met my werk
opdwing teen jou sin nie, net omdat jy nie graag vir my wil sê dis onwelkom nie. Ek
kan glad nie verstaan waarvandaan die skielike onverskilligheid en koelheid kom
sedert ons vertrek uit die Kaap nie. Daar is iets en jy sê my dit nie. Maar moenie
hierop antwoord of hierheen verwys nie. Ek lees nie hierdie brief aan die Nooi voor
nie omdat ek haar nie wil worry nie.’
Uit so 'n brief bespeur 'n mens 'n sekere opgejaagdheid wat nie meer normaal
genoem kan word nie, want die vertraagde brief van Saartjie kon een van baie
doodgewone verklarings gehad het. Daarby is daar 'n besitlikheid en jaloesie in
verband met Saartjie wat laat vermoed dat hulle verhouding meer was as dié van
‘chief’ en ‘sub’ of skrywer en sekretaresse, al ontbreek definitiewe gegewens in
hierdie stadium om enige gevolgtrekkings te maak. Langenhoven klink egter soos
'n radelose teleurgestelde vryersklong wat vermoed dat Saartjie 'n minnaar op die
lyf geloop het. As hy egter die volgende dag 'n brief van haar ontvang wat van die
teendeel getuig en waaruit blyk dat sy steeds met toewyding sy werk by die Pers
behartig, is hy innig spyt oor sy vorige brief. Op 21 Augustus vra hy haar om
verskoning vir die ‘onverdiende verwyte’ en sê hy dat daar 'n ‘duisend blou duiwels’
in hom ingevaar het. ‘Vergeef my tog Sub’, skryf hy; ‘ek dink met liefde en groot
selfverwyt aan wat jy vir my gedaan het en gewees het al die jare; en nou dat die
wêreld vir my donker word omdat dit lyk of my sonnetjie hom neig tot sy ondergang,
voel ek sonder rede bitter teen al die mense en 'n bose gees besit my om my te laat
dink die Sub het ook onverskillig
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geword.’ In 'n naskrif voeg hy by: ‘Na al die jare van troue en onskatbare diens wat
ek van jou gehad het - pure liefde-diens waarvoor ek jou nooit 'n stuiwer vergoeding
gegee het nie - had ek geen reg om sommer te veronderstel dat jy ook nou onverskillig
geword het nie. Maar jy sal self erken, Sub, daar moet iets gewees het wat vir my
onverklaarbaar moes lyk.... Selfs die Nooi, uit haar eie uit, het al herhaaldelik gesê:
“daar moet iets verkeerd wees, waarom is die Sub so skielik glad anders vir ons as
wat sy altyd was; (en met 'n laggie) die Sub moet aan 't vry wees”.’ Vyf dae later,
wanneer hy nog steeds onseker voel oor Saartjie se toewyding en gesindheid en hom
kwel oor 'n moontlike ander persoon in haar lewe, kla Langenhoven weer dat hy siek
voel. Op 26 Augustus skryf hy: ‘As jy, soos ek begint te dink, liefde gekry het vir
iemand wat jou kan gelukkig maak, dan my liewe Sub, dan gun ek jou dit van ganser
harte. Dit sal baie swaar wees vir my, want ons omgang en vriendskap sal nie kan
bly wat dit was nie - hoewel ek hoop dat ek nie my vriendin van agt jaar lank, en my
regterhand by my werk, heeltemal sal verloor nie. Maar jy het die reg en aanspraak
op huiselike geluk wat elke mens in die wêreld het, en dit sou onmenslik selfsugtig
van my wees om jou dit te misgun.’
Maar daar was geen minnaar in Saartjie se lewe nie; net 'n swaar griepaanval wat
haar tydelik verhinder het om by die Pers en die pos uit te kom! Die onsekerheid oor
wat met haar aan die gang is, was egter eens te veel vir Langenhoven se reeds labiele
gemoedstoestand en sy wankelrige gesondheid. Van nature was sy gevoel, soos hy
dit by geleentheid in 'n brief gestel het, ‘tiendubbel dié van die gemiddelde mens’.
So erg was sy toestand egter nou dat dit selfs Engela na die pen laat gryp. Op 30
Augustus vra sy in 'n brief dat Saartjie haar vader na 'n spesialis moet vergesel as hy
binnekort in Kaapstad is - ‘en sorg dan dat hy weet dat Pappie verskriklik baje rook
en koffie drink. Snags kan hy nie slaap nie, en dan rook hy tot drie pakkies cigarettes
in één nag op.... Pas tog goed vir Pappie op, Saartjie - sy gesondheid is in 'n vreeslike
toestand en sy senuwees is absoluut klaar.’
Maar aan Langenhoven was daar geen keer nie. Op 14 September laat hy Saartjie
weet dat hy sy drama ‘Pure vrouwmense’, waarmee hy reeds in Mei 1919 besig was,
nou klaar het, maar dat die ACVV, vir wie dit geskryf is, die stuk nie wil hê nie - 'n
verstaanbare reaksie, omdat die eenbedryf nie werklik uit die verf kom nie. Hy vra
haar dan om die manuskrip van die Nasionale Pers terug te kry. Intussen het hy begin
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met 'n outobiografie, want hy voel perdfris na die behandeling wat hy - klaarblyklik
tydens 'n besoek aan Kaapstad - ontvang het. Drie dae later laat weet hy dat hy hard
werk aan die outobiografie en die ‘files’ van Het Zuid-Westen met die oog daarop
nagaan. Nog vier dae later skryf hy dat vyf hoofstukke reeds klaar is en dat hy weer
Kaap toe sal moet kom om die leggers van De Burger en die Provinsiale Raad deur
te werk. ‘En ek moet dit doen’, skryf hy, ‘terwyl die koors so hoog is - ek kan
doodgaan en nie net dit nie maar as ek nou eenmaal die ding opsy sit dan verloor ek
belang daarin en dan kry ek nooit weer die vuur opgeblaas om te vervat nie.’ Dat die
skielike drif met die outobiografie inderdaad te make gehad het met 'n vrees vir 'n
vroeë dood en 'n soort ‘testamentêre’ afsluiting wou wees, blyk uit meer as een
uitspraak in sy briewe aan Saartjie. ‘Ek kan nie afford’, so skryf hy op 22 September,
‘om dood te gaan en my lewe en denke en kwade van ander mense te laat
misrepresenteer nie.’ Blykbaar het hy, volgens 'n mededeling in dieselfde brief, twee
jaar tevore ook met so 'n outobiografiese geskrif begin en dit weer laat staan. Nou
wil hy dit tog deurdruk. Op 24 September laat hy weet die hoofstukke wat hy in
Oudtshoorn kan skryf, is voltooi. As dit heeltemal klaar is, wil hy dit Sonde met
myself noem. Die boek, so voeg hy by, is nie ‘ligsinnig’ of ‘droog’ nie; hy ‘beef van
humor en patos en menselikheid’. En 'n dag later laat weet hy haar dat hy hom byna
‘doodgewerk’ het aan die outobiografie. Hy skryf ‘aanmekaar’, sy senuwees is
oorspan en dit het ‘byna my siel onderste bo gedraai’. Hierdie keer is dit nie die
gevolg van alkoholiese eksesse nie, want Langenhoven beleef nou 'n fase van
onthouding. Wat sy oorspanne senuwees betref, skryf hy: ‘Daar is niks anders by,
hierdie slag nie, en daar sal nooit weer wees ook nie.’ Die outobiografie bestaan in
hierdie stadium uit 'n inleiding en hoofstukke oor sy herkoms en geboorte, sy
kinderjare, sy jongelingsjare, sy letterkundige werk, sy godsdienstige ontwikkeling,
sy werk in belang van Afrikaans en die ‘tussenjare’. Hy het begin met 'n skets van
sy politieke loopbaan, maar vir die voltooiing daarvan sal hy moet wag tot 'n besoek
aan Kaapstad. Dan bly daar nog 'n hoofstuk oor oor sy werk as joernalis en nog een
of twee korter stukke wat hy ook nie op Oudtshoorn kan voltooi nie. En wanneer hy
'n dag of wat later weer oor sy werk aan die outobiografie skryf, sê hy dat hy sy
senuwees totaal ooreis het en dat hy baie ‘kapot en ontsteld en ontroerd’ voel en geen
beheer oor sy gevoelens het nie.
Tog word die outobiografie, soos Langenhoven dit in hierdie sta-
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dium geskryf het, nooit gepubliseer nie en is daar, afgesien van 'n enkele fragment
in verband met sy lewe as onderwyser in Transvaal, geen spoor van die manuskrip
onder sy dokumente op Stellenbosch nie. Na alle waarskynlikheid het hy self, of
Sarah Goldblatt later in opdrag van hom, die hele manuskrip vernietig. Waarom
presies, is moeilik om te sê. Miskien was Langenhoven later, in 'n meer ontspanne
en beheerste fase, tog nie tevrede met die eindproduk nie. Miskien het sy teenstand
teen 'n outobiografie en die openbaarmaking van gegewens oor sy eie lewe hom laat
besluit om - voorlopig altans - af te sien van so 'n soort boek. In die korrespondensie
met Goldblatt word niks oor die saak gerep nie en 'n mens moet aanvaar dat hulle in
persoonlike gesprekke moes gesels het oor Langenhoven se besluit om van voltooiing
en publikasie af te sien.
Terwyl die ‘blou duiwels’ hom weer in November 1921 begin beetpak, maak hy
'n omslag vir die heruitgawe van Die Vrou van Suid-Afrika en voltooi hy Die eensame
Hoop, waarmee hy al eerder begin het. ‘Die Ounooi hou nie van die naam nie en die
kindjie ook nie’, skryf hy aan Saartjie. ‘Maar vir my persoonlik het hy 'n betekenis
en 'n beroep; ek dink aan Hoop wagtende, wagtende, vir die onbekende en vreemde
om te kom om hare te word en sy hulle s'n, en hulle kom maar om maar weer heen
te gaan. Na elke ontmoeting is haar eensaamheid maar swaarder as van te vore. En
die storie loop ook maar nie tot by die uiteindelike bestendige verwesenliking nie.’
Hy gee haar instruksies oor die grootte van die letter, die spelling en die illustrasies,
en versoek haar om met die oog op byvoegings en verdere illustrasies die manuskrip
saam te bring wanneer sy vir die Kersvakansie na Oudtshoorn kom. En hy voeg by
dat hy dadelik met nuwe werk wil begin, sodat die ‘blou duiwels’ nie weer van hom
besit neem nie. Maar blykbaar was hierdie voorsorgmaatreëls tevergeefs. In 'n nota
wat hy om middernag by sy brief van 20 November 1921 voeg, skryf hy in 'n onvaste
hand: ‘Slaap gerus. Ek sal nie slaap nie. Wees dankbaar, my dear Sub, dat jy nie...nou
ja hier is niks kwaads om in te vul nie. Maar wees dankbaar dat daar nie so 'n vuur
is om jou te verteer nie.’
Uit Langenhoven se aktiwiteite van hierdie jare en die matelose ywer waarmee
hy die een projek na die ander aangepak het, kry 'n mens 'n aanduiding in watter
mate sy skeppende drif en dít wat hy as sy missie in die lewe beskou het, hom
aangespoor het om dinge te onderneem teen 'n tempo wat haas bo die moontlikhede
van die menslike liggaam
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en gees is. Om so knaend en aanhoudend te werk en jouself te verniel, is nie meer
normaal nie. Vandaar dan ook dat hy in sy briewe aan Saartjie voortdurend kla dat
hy sleg voel en aan slapeloosheid en ‘eetloosheid’ ly. Die maniese werkfases kon by
hom, meestal na voltooiing van 'n stuk werk, met 'n handomkeer tot die verskriklikste
depressies lei. In 'n brief van 26 November slaak hy byna wanhopig die versugting:
‘As hierdie blou nukke maar wou wegbly.’ En hy voeg by: ‘Maar miskien - ja
waarskynlik - is hulle die prys wat ek moet betaal vir wat ek aan my nasie laat. En
waaragtig, hoe min dit ook beteken - enige so 'n nalatenskap is die offer wêrd.’
Die eensame Hoop, wat vroeg in 1922 verskyn, is 'n soort ‘neweproduk’ van Die
Hoop en Die Vrou van Suid-Afrika, met dieselfde allegoriese karakters. Dit is gerig
op kinders en vertel die geskiedenis van die vroeë vaarders om die Kaap tot met die
koms van Van Riebeeck. Die boek wil aan die hand van 'n eenvoudige vertelling vir
kinders leer van die dryfkrag en hoop wat naas die tydsverloop nodig is om 'n volk
tot volwaardigheid te laat groei. En die storie loop nooit tot 'n einde nie, omdat die
skrywer en die lesers hom met hulle lewens help maak. Dit is 'n eenvoudige vertelling,
geskryf in 'n tyd toe klein geskiedenisse van dié aard nog nie in Afrikaans beskikbaar
was nie.
So 'n boek illustreer weer Langenhoven se meelewing met sy eie mense. Deur
hulle nood kom hy daartoe om so 'n boekie te skryf. In laaste instansie was
Langenhoven 'n opvoeder en didaktikus. Die ideaal van die kuns om die kuns was
baie ver van wat hy met sy skeppende werk wou bereik. Die drif wat soos 'n verterende
vuur in hom aanwesig was, het hom aangespoor om sy kunstenaarskap volkome in
diens te stel van sy mense vir wie hy deur middel van hulle eie taal 'n beter bedeling
in die land wou verkry.

III
Wanneer Langenhoven hom, na die koerslose jare in sy lewe, uiteindelik in 1910
aan die saak van Afrikaans begin te wy en later tot die joernalistiek en die politiek
toetree om sy ideale te verwesenlik, sien hy in dat die stryd in belang van die Afrikaner
se taal nie los van die ontwikkeling van sy historiese bewussyn en sy politieke
emansipasie gevoer kan word nie. Met pleidooie soos ‘Afrikaans as voertaal’ ont-
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leed hy die taalsituasie en die posisie wat Afrikaans behoort te beklee, terwyl hy die
Afrikaner se kennis van sy eie geskiedenis en sy taak in die lig hiervan met werke
soos Die Hoop en Die Vrou van Suid-Afrika bevorder. Maar die Afrikaner se nasionale
bewussyn sou eers ten volle verwesenlik kon word deur simbole wat daaraan inhoud
kon gee. In die verlede was daar byvoorbeeld pogings om 'n volkslied ingang te laat
vind, maar daar was geen enkele gedig wat Afrikaners landswyd so kon aangryp
soos die Transvaalse en Vrystaatse volksliedere in die twee noordelike provinsies
nie.
In 1918, die jaar waarin hy begin om hom feitlik voltyds aan die uitlewing van sy
skeppende talent te wy en wat die inset is tot die fenomenale literêre produksie van
sy laaste vyftien jaar, skryf Langenhoven 'n gedig wat uiteindelik die verbeelding
van sy mense sou aangryp en later, aanvanklik saam met ‘God save the King’, tot
volkslied verhef sou word.15 Toe hy aan die einde van Mei 1918 op Oudtshoorn
aankom ná die sitting van die Kaaplandse Provinsiale Raad, is hy ontsteld oor die
wyse waarop die amptenary van die provinsie die besluit in verband met
moedertaalonderwys van 1914 in die praktyk verongeluk het. Op Maandagaand, 30
Mei 1918, het hy, soos sy gewoonte dié vroeë winter was, by die tafel in die eetkamer
gaan sit om te werk. Dié aand ontstaan dan die eerste drie strofes van ‘Die Stem van
Suid-Afrika’, wat hy die volgende aand, by die klavier in die sitkamer, toonset. Die
vroegste weergawe van die gedig, sover dit vandag vasgestel kan word,16 lui as volg:
Deur die blouw van onse hemel, in die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee,
Deur ons vér verlate vlaktes met die kreun van ossewa Ruis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrika.
Koor
Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe ons sal sterwe - ons vir jou Suid-Afrika.
In die merg van ons gebeente, in ons bloed en in ons vlees,
In die diepte van ons siel en in die hoogte van ons gees,
In ons wil en werk en wandel, van ons wieg tot aan ons graf Deel geen ander land ons liefde, trek geen ander trouw ons af.
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Koor
Vaderland! ons sal onthou met eer en trouw ons naam te dra:
Ons s'n joue - Afrikaners, kinders van Suid-Afrika.
In die songloed van ons somer, in ons winternag se kou,
In die lente van ons liefde, in die lanfer van ons rouw,
Bij die klink van huwliksklokkies,
bij die kluitklap op die kis Streel jou stem ons nooit virniet nie,
weet jij waar jou kinders is.
Koor
Op jou roep seg ons nooit nee nie, seg ons altijd altijd ja Om te lewe om te sterwe - ja, ons kom Suid-Afrika!

Op 2 Junie 1918 ontvang Sarah Goldblatt 'n brief van Langenhoven. ‘Hierbij’, skryf
hy, ‘stuur ik jou 'n gesangetjie wat ik geskrijf het met musiek wat ik daarbij self
“gekomponeer” het - harmonie en al. Jij sal seker denk dit beteken maar bliksems
min - maar ons moet maar sukkel tot ons eendag 'n volkslied het. Ondertussen kom
ons nie aan die gang nie want die digters en musiekante het 'n swijgkomplot
opgemaak. Laat hom maar so verskijn dan kan iemand daar beter musiek bijset, en
als hij dié het dan weer iemand anders dáar beter woorde bijset.’ Hy gee haar opdrag
om 'n ooreenkoms met die oog op uitgawe met De Burger of HAUM aan te gaan en
verdere reëlings te tref, sonder om die kopiereg af te staan. Hy sou self bereid wees
om £25 in te betaal sodat die verkoopsprys klein kan bly. Daarby moet sy naam nie
by die uitgawe vermeld word nie. Uit Somerset-Oos, waarheen hy vir politieke sake
moes gaan, laat weet Langenhoven haar om intussen die gedig te wys aan Fagan, in
daardie stadium assistentredakteur van De Burger.
Fagan het dadelik van die gedig gehou, maar hy was glad nie ingenome met die
musiek nie. Toe Langenhoven 'n paar dae later in Kaapstad aankom, ontmoet hy
Fagan saam met Goldblatt in die Koffiehuis, teen dié tyd reeds sy geliefde
bymekaarkomplek tydens die sittings van die Provinsiale Raad. Met toestemming
van Langenhoven druk Fagan die teks van die gedig met die outeursnaam KRN (vir
KeRNeels) in De Burger af. Drie weke later verskyn die teks en musiek by HAUM.
In 'n
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hoofartikel wat Fagan aan die gedig wy, sê hy dat dit bestem is om as volkslied
aanvaar te word.
Die lesers van De Burger was nie geesdriftig oor die musiek nie,17 maar die teks
het dadelik inslag gevind. Een briefskrywer het egter daarop gewys dat die Afrikaners
'n godsdienstige volk is en by KRN gepleit om nog 'n strofe by te skryf waarin daardie
godsdienssin tot uiting kom. Dieselfde aand het Langenhoven by Saartjie aan huis
die vierde vers geskryf, wat in die finale teks as volg daar uitsien:
Op U Almag vas vertrouend het ons vadere gebou:
Skenk ook ons die krag, o Here, om te handhaaf en te hou Dat die erwe van ons vaad're vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry.
Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer:
Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees, God regeer.

Omdat die musiek onaanneemlik was, het Langenhoven self komponiste genooi om
toonsettings te skryf. So byvoorbeeld het die Vlaming E.L. Hullebroeck 'n melodie
geskryf, terwyl Victor Potgieter s'n 'n tyd lank in die Vrystaat gesing is. In 1926 het
Gideon Fagan en in 1928 Stephen Eyssen toonsettings gelewer. Fagan s'n is deur
Betsy de la Porte op 'n plaat gesing. Dit is algemeen beskou as musikaal die beste
komposisie, maar wesentlik 'n kunslied wat nie vir samesang gedeug het nie. Op
Stellenbosch het die studente lank die woorde op die wysie van 'n Rynse lied gesing
waarvan die rym en ritme presies met dié van ‘Die Stem’ ooreenkom, maar, hoewel
sterk musikaal, het dit tog nie die drakrag van 'n volkslied gehad nie. Reeds in Mei
1919 het ds. M.L. de Villiers 'n toonsetting op die vleuelklavier in die Koffiehuis vir
Langenhoven gespeel, maar dit was aanvanklik nie suksesvol nie. Hy het egter aanhou
verbeter en sy pogings aan deskundiges soos Charles Weich, musiekkritikus van De
Burger, voorgelê. Uiteindelik was ook Langenhoven tevrede en het hy aan De Villiers
verlof verleen om sy melodie te laat druk. Met die eerste amptelike vlaghysing op
31 Mei 1928 het ds. De Villiers die lied gedirigeer, uitgevoer deur 'n koor van 500
kinders uit Kaapstadse skole en 'n blaasorkes op die oop terrein voor die Senaat in
Kaapstad.
‘Die Stem van Suid-Afrika’ bestaan uit vier kwatryne wat telkens
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deur 'n koeplet gevolg word. Deur middel van sterk teenstellings, parallelismes,
herhalings en 'n vaste maatslag sonder verskuiwende ruspunte gee dit 'n beeld van
die Afrikaanse landskap en by herhaling 'n belydenis van getrouheid aan die ‘geliefde’.
Toe D.J. Opperman in 1973 vir Matieland 'n spesiale huldigingsartikel oor
Langenhoven by geleentheid van die eeufees moet skryf, kies hy dié gedig as
onderwerp. Na 'n fyn analise waarin hy die middele ontleed waarmee Langenhoven
werk, noem hy dit 'n ‘statige eedaflegging en gebed van die Afrikaanse volk’.18 As
enkele gedig is dit Langenhoven se mees geslaagde werk. En al het dit met die jare
en die politieke ontwikkelinge vir sommige groeperinge uitsluitlik simbool van
Afrikanermag en daarom as volkslied minder aanvaarbaar geword, bly dit literêr
steeds aanneemliker as die volksliedere van die meeste ander lande waarmee dit
vergelyk kan word.
Met die werke wat hy van 1918 af lewer, kry Langenhoven die geleentheid om sy
skeppende talent meer en bevredigender as vroeër tot uiting te laat kom en
terselfdertyd sy eie mense van diens te wees. En hierdie diens was onder meer om
die Afrikaners van hulle gevoel van minderwaardigheid te genees. Daartoe lewer
‘Die Stem van Suid-Afrika’ geen geringe bydrae nie. In die jare wat kom, sou
Langenhoven verder werk aan die uitvoering van sy groot missie: om Afrikaans as
amptelike taal saam met Engels in Suid-Afrika erken te kry, om te help bou aan 'n
literatuur wat die taal tot fyn instrument sou verfyn en om van sy mense 'n lesende
volk te maak.

Eindnoten:
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wek verkeerdelik (op.cit.) die indruk dat die titel Ons weg deur die wêreld De Graaf se vinding
is.
3 J. Claassens, F.C. Palm en J.J.J. Scholtz in W.D. Beukes, red., Oor grense heen, Kaapstad,
1992, 514.
4 Die ontstaansgeskiedenis van Ons weg deur die wêreld word geskets deur Sarah Goldblatt in
Die Huisgenoot van 4.10.1946, maar met 'n hele paar ernstige onjuisthede. P.J. Nienaber
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Deel IV
Die dienswillige dienaar
1920-1932
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Hoofstuk XVI
Volksraadslid en senator
I
AS STRYDENDE POLITIKUS, AS REDENAAR SONDER WEERGA

en as skeppende
kunstenaar was Langenhoven in die vroeë jare van die bestaan vir die Nasionale
Party van onskatbare waarde. In 1917 help hy dr. D.F. Malan byvoorbeeld met die
tussenverkiesing in Victoria-Wes, wat die Nasionale Party met slegs sestien stemme
verloor. In 'n brief van 10 Februarie 1917 aan Langenhoven sê Malan dat hy op
verskillende plekke gehoor het mense kom oor na die Nasionale Party as gevolg van
Langenhoven se toesprake en deur die opvoering van Die Hoop van Suid-Afrika.
Maar veral as joernalis wat vinnig kon werk en ‘eiepennig striemende politieke
aanvalle op Botha en sy regering gedoen het’,1 kon Langenhoven 'n groot bydrae vir
sy party lewer. In die besonder vind dit neerslag in die artikels wat hy as Sagmoedige
Neelsie vir De Burger skryf. Dit is 'n naam wat hy kies, so sê hy, ‘om beter weg te
steek wie ik is’.2 Sy bure, die fiktiewe Skotsman ou Makpaatrie en ou Koos van der
Byl wat Wenderbaail geword het, wat later optree as karakters in sy roman Doppers
en Filistyne - in werklikheid die Pococks en ander aangetroude Van Veldens wat
langs hom op Oudtshoorn gewoon het! -, noem hom by 'n ander bynaam, omdat hulle
nie sy ‘soete geaardheid’3 waardeer nie. In 'n enigsins ernstiger trant het hy dit oor
die breuk ‘in ons ongelukkige nasie’.4 Om te verdeel en heers, sê hy by geleentheid,
‘was nie eens die raad wat ons vijand nodig gehad het om te volg nie. Ons het self
verdeel sodat hij kon heers.’5 Sy insig in sy eie nasie se grootste gebrek blyk juis uit
'n uitspraak 'n aantal jare later in sy Aan stille waters-rubriek. ‘As jy 'n stuk werk het
waar daar verstand en bekwaamheid by nodig is, huur vir jou 'n Afrikaner’, skryf hy
in 'n bydrae wat nie later in boekvorm opgeneem is nie. ‘Jy sal nie nog so 'n werksman
in die wêreld kry nie. Maar moenie vir jou twee huur nie. Hulle sal nie tweemaal
soveel uitrig as die een nie, maar glad niks. As jy gaan kyk wat hulle gedoen het, sal
jy die een kry dat hy daar vermink lê en die ander dood en die werk in puin.’6 Dit is
'n uitspraak wat ooreenkom met iets wat hy later in Aan stille waters I sou opneem.
‘Die
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wortel...(van die Afrikaner se) kwaad is dat hy 'n beterweter is. Sy beter-wetenskap
bestaan daarin dat elkeen beter weet as al die ander wat elkeen beter weet as hy en
beter as mekaar. Daarom kan jy nooit 'n Afrikaner-leier kry nie. Net so gou as jy een
het, het jy twee; en daar is skaars twee of elkeen van die twee is weer twee; nes die
onsterflike, ongebore, eensellige kiemgoggatjies wat die merkwaardige rekenkundige
probleem opgelos het om met verdeling te vermenigvuldig.’7 Maar Langenhoven
kon hierdie erns afwissel deur vlymskerp met veral die Sappe te spot. In De Burger
van 22 Augustus 1916 verskyn die volgende geboorteberig: ‘Heden schonk ons de
Heer een frisse Z.A.P. Beide ogen open.’ Dit laat Langenhoven as volg reageer:
‘Vergun mij om die enigste beswaar wat ik tegen die advertensie het te melde. Ik
beskouw dit namelik nie billik om die Here die skuld te gee nie. Anders sou ik dit
prijs van die ouers om nie 'n gegeede perd in die mond te kijk nie; viral wanneer
jouw oge toe is en sijne oop.’8
Reeds in 1915, kort na die totstandkoming van die Nasionale Party, stig
Langenhoven 'n tak op Oudtshoorn, waarvan hy die eerste voorsitter word. Betreklik
vroeg is hy in die hoofbestuur van die Kaaplandse Nasionale Party en van 1929 tot
sy dood voorsitter, terwyl hy van die begin af lid was van die Federale Raad. In Maart
1915, toe hy reeds 'n jaar lank LPR vir Oudtshoorn was, word hy deur A.P. van der
Merwe gevra om in die komende verkiesing vir die Volksraad die Nasionale Party
se kandidaat in Ladismith te wees. Volgens Van der Merwe wil hulle iemand in die
veld stoot in wie hulle vertroue het, wat met die Hollandssprekende bevolking
simpatiseer, wat belang stel in hulle distrik en wat sterk genoeg is om die sittende
SAP-lid te beveg. Ook van I.J. Marais ontvang hy 'n soortgelyke brief. In sy antwoord
sê Langenhoven dat hy ook uit Oudtshoorn deur verskeie persone genader is, maar
dat hy tog Ladismith sal oorweeg. ‘Maar’, so skryf hy, ‘ik moet u, en die vriende
wat mij die eer aangedaan het om mij deur u en ook direkt te nader, uit die staanspoor
uit eerlik behandel. Ik vrees dat ik nie 'n al te bruikbare stemvrijer sal uitmaak nie.
Ik sal vireers nie mijn opienies buigbaar en inskiklik maak net om stemme te vang
nie, maar elke kieser reguit seg wat mijn oortuiging is en dan kan hij voor mij stem
of teen mij stem soos hij wil. En ik sal geen man persoonlik om sijn stem vraag of
laat vraag nie, hoewel ik natuurlik gewillig sal wees om in alle wijke vergaderinge
toe te spreek. Dit seg ik vooraf om nie diegene te mislei nie wat natuurlik graag die
belowendste opposiesie-
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kandidaat sou wil opset om julle teenswoordige jabaas-lid uit te krij. So iemand sal
natuurlik net so goedkoop wees met sijn konsensie wanneer hij eers in die Parlement
is - en daardeur lijk ons politiek vandag so dat ons nie weet wat van ons
oorspronkelike Afrikaanse Partij geword het nie; dat ons met Botha en Hertzog tussen
die duiwel en die diep blou see is; en dat ons nie tien politikusse in die land het wat
hulle siel hulle eige kan noem nie.’9
Tog het Langenhoven uiteindelik 'n moontlike kandidatuur vir Oudtshoorn verkies,
selfs al moes dit dan deur 'n nominasiestryd voorafgegaan word. In 'n berig in De
Burger word verslag gedoen oor 'n vergadering van Nasionaalgesindes wat op 23
Julie 1915 op Oudtshoorn gehou is om 'n kandidaat vir die Volksraad aan te wys.
Die vergadering is ontwrig deur 'n twintigtal Sappe wat op die galery tussenwerpsels
gemaak en drie hoera's vir die Koning en Botha geskree het. Daarna is Langenhoven
se vriend Atties Fourie tot voorsitter verkies. As kandidate is voorgestel Atties Fourie
(wat dadelik teruggetrek het), John Anderson, C.J. Serfontein en Langenhoven. Op
'n voorstel is besluit dat die kandidate eers toesprake moes hou. In sy toespraak sê
Langenhoven dat die verkiesing nie net in die belang van die distrik is nie, maar in
belang van die volk in sy geheel, aangesien die uitslag die toekoms van ons nasie
raak. Hy bely sy onbevoegdheid, maar verseker die gehoor van die één bevoegdheid
waaroor hy wel beskik: waar daar ooit 'n uitdraaipad kom en 'n keuse noodsaaklik
is, sal hy nie die koers van sy eie nasie laat vaar om die koers van 'n ander nasie in
te slaan nie en dat hy nie uit vrees of guns vir enige mens in die wêreld vir 'n voorstel
sal stem wat volgens sy oortuiging verderflik vir die belange van die Afrikanervolk
is nie. Met verlof van die voorsteller en sekondant trek Anderson daarop sy benoeming
terug. Serfontein se toespraak was 'n bietjie deurmekaar en na ondervraging van hom
en Langenhoven trek ook hy sy kandidatuur terug. Daarop word Langenhoven benoem
tot Nasionale kandidaat vir die Oudtshoorn-setel. In sy toespraak wat hierop volg,
wys Langenhoven daarop hoe vergaderings van die Nasionale Party deur die Sappe
met die gooi van dooie katte en vrot eiers ontwrig word. Hy wys ook op die
vyandigheid van die Engelse pers en die dreigemente om Nasionaliste in die tronk
te gooi. Die konstitusie vereis egter van die burger verantwoordelikheid en van die
regering 'n konstitusionele handelswyse. In plaas daarvan kry ons stakings deur
arbeiders, geweld deur Britse onderdane teen weerlose
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Duitsers in Duitswes (‘wat beter bewijs sou word in die loopgrawe in Europa waar
daar gelegenheid is om die Duitse legermag te verminder’), krygswet en rebellie.
Langenhoven het die Rebellie in die Vrystaat veroordeel, want ons moet 'n keuse
maak tussen die konstitusionele hantering van ons griewe en gewapende verset. Die
wyse waarop die regering egter teen rebelle, in die besonder teen Jopie Fourie,
opgetree het, is 'n voorbeeld van die wanbestuur wat tans aan die orde van die dag
is. Daarby word die taalregte van die Hollandssprekende bevolking steeds
verontagsaam.
Met die verkiesing op 20 Oktober 1915 kon Langenhoven nie daarin slaag om
Oudtshoorn vir die Nasionale Party te verower nie. Hy het 1 069 stemme op hom
verenig, terwyl die SAP-kandidaat, J.H. Schoeman, 1 350 en die Arbeider, A.F.
Symons, 36 stemme gekry het. Langenhoven verloor dus die verkiesing met 281
stemme. In hierdie verkiesing - die eerste sedert die stigting van die Nasionale Party
- het die Suid-Afrikaanse Party van Botha 54 setels verower, terwyl die Unioniste
van sir Thomas Smartt 39 verteenwoordigers gekry het. Daarteenoor het die Nasionale
Party 27 kiesafdelings gewen en die Arbeiders 4, terwyl 6 Onafhanklikes verkies is.
Dit was vir die Nasionale Party teleurstellend dat dr. D.F. Malan in Cradock en mnr.
W.A. Hofmeyr in Beaufort-Wes verslaan is. Aangesien die Unioniste hulle vir alle
praktiese doeleindes by die Suid-Afrikaanse Party geskaar het, was die regering van
Botha en Smuts dus nog ver in die meerderheid.
Langenhoven was egter steeds lid van die Kaaplandse Provinsiale Raad. In sy
bydraes vir De Burger gaan hy voort om die saak van die Nasionale Party te bevorder,
veral deur heftig te reageer op die jingomentaliteit van baie van sy teenstanders. In
'n Sagmoedige Neelsieartikel van ná die oorlog skryf hy onder die titel
‘Ryk-Famielie’10 oor die verarmde Brittanje wat nou sy dominiums wil inspan om
grondstowwe te stuur en hom so van ekonomiese ondergang te red. Die ryk familie
het nou arm geword. Eeue gelede het sekere frases, soos die ‘Heilige Romeinse
Empaaier’, mense heeltemal ‘beswaap’. Deesdae is dit die ‘British Commonwealth
of Nations’, die ‘Pax Britannica’ en ‘the Empire on which the sun never sets’. Hy
gaan voort: ‘Solank as die Empaaier 'n voordelige toevlugsoord was vir die avonturiers
en behoeftiges van die home-bevolking, en hy die bande met hulle heg gehou het en
hulle met hom, sodat hulle harte tuis gebly het terwyl hulle hande elders geld gemaak
het, was dit vir die uitgewekenes sowel
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as vir die home-blywendes 'n baie mooi sentiment en 'n baie mooi materiële reëling
ook, dat die Empaaier hulle beskermer was oor die aardbol rond en hulle sy dienaars
om grondstow we te kry en 'n afsetgebied te verseker. Dat dit geskied het ten koste
van die ou bevolkings wat vir hierdie reëling moes opdok, het nie die minste saak
aan die sentiment of aan die vrome frase gemaak nie. 'n Man kan maklik vroom wees
solank dit voordelig is.’ As tye egter verander en die ryk familie arm word, is dit 'n
ander storie. As gevolg van die uitputting van sy steenkoolvoorrade, die wedywering
van gelyk-bevoorregtes en 'n wêreldoorlog is Brittanje se ekonomie só verswak dat
hy nie meer sy skuld kan betaal en sy werkloses kan onderhou nie. Wat moet nou
gedoen word, vra Langenhoven. Hierop laat hy Brittanje self antwoord: ‘Roep my
ryk-famielie bymekaar wat hier weg is as my arm-famielie. Die Dominiums sal my
red. Hulle sal bydraag tot die vloot sodat ek weer die waves kan rule; hulle sal hulle
grondstowwe nie self bewerk in hulle eie fabrieke nie maar hierheen stuur om myne
soos van te vore aan die gang te hou; hulle sal 'n mark wees vir my afset; hulle sal
hulle goud soos voorheen hierheen stuur en self op 'n papierbasis bly soos waar ek
heen verval is om geen voorsprong in die buitewêreld te kry nie; hulle sal selfs
duurder betaal vir die ware wat ek hulle stuur as wat hulle dit van ander plek kan kry
want hulle sal uit liefde en jammerhartigheid tariefhekke opsit teen my mededingers.’
Met so 'n stuk het 'n mens 'n illustrasie van Langenhoven se satiriese vermoë, die
honende spot waarmee hy gevestigde belange kon ondergrawe en tot die ware motiewe
van 'n persoon of instansie kon deurdring. Dat hy dit hier het teen Brittanje se
uitbuiting van sy dominiums, moet 'n mens lees teen die agtergrond van Langenhoven
die prokureur wat deur sy praktyk dikwels met bedrog, skuld en uitbuiting te make
gehad het, Langenhoven die taalstryder wat saam met Hertzog gelyke beregtiging
vir sy eie taal wou verkry en Langenhoven die politikus wat in die beleid van Smuts
en sy vryery met Brittanje 'n afvalligheid van die eie land en van die beginsel van
‘Suid-Afrika eerste’ gesien het. Met sy pakkende stelwyse en sy meevoerende betoog
kon hy baie lesers boei en tot sy standpunt oorhaal. Die Nasionale Party was gelukkig
om in sy vroeë jare 'n skrywer van die polemiese en satiriese formaat van
Langenhoven te hê.
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II
As daar kandidate vir die Volksraadsverkiesing van 1920 benoem moet word, nader
verskeie mense weer vir Langenhoven om hom op Oudtshoorn beskikbaar te stel.
Alhoewel hy gelukkig was in die Provinsiale Raad, aanvaar hy die benoeming.
Onmiddellik na die nominasie het S.P. le Roux, in daardie stadium 'n boer op
Middelplaats naby De Rust en 'n groot vriend van Langenhoven, na Arbeidsgenot
gegaan en sy hulp tydens die eleksiestryd aangebied. Saam is hulle dag na dag in Le
Roux se Fordkarretjie deur die kiesafdeling om oral op plase vergaderings te hou en
organisasiewerk te doen. Tydens die vergaderings het dit Le Roux telkens opgeval
met watter nougesette eerlikheid Langenhoven die stryd voer en watter voortreflike
spreker hy was.11 Aan huisbesoek tydens die eleksie het Langenhoven egter nie geglo
nie en hy het dit aan ander oorgelaat om stemme te werf. Só sterk was sy gevoel oor
dié saak dat hy selfs nie wou toelaat dat Le Roux 'n leë petrolblik vir 'n plaasvrou
aanbied nadat hy sy motor volgemaak het nie. ‘Ons koop nie stemme nie’, was sy
woorde.
Met die verkiesing op 10 Maart was Langenhoven suksesvol. Hy verenig 1 545
stemme op hom, terwyl mnr. A.H. Mulder van die Suid-Afrikaanse Party net 1 320
stemme kon kry. Langenhoven verower die setel dus met 'n meerderheid van 225.
Alhoewel die Nasionale Party nie die verkiesing landswyd kon wen nie, het hy in
die vyf jaar sedert 1915 geweldige vordering gemaak en as die sterkste enkele party
uit die verkiesing getree. Hy het sy seteltal van 27 in 1915 tot 44 opgeskuif, terwyl
die Suid-Afrikaanse Party slegs 41 en die Unioniste slegs 25 kiesafdelings kon
verower. In vergelyking met 1915 moes die Sappe dus 13 en die Unioniste 14 setels
afstaan. Nie al hierdie verliese was egter winste vir die Nasionale Party nie, want die
Arbeiders het hulle seteltal van 4 tot 21 opgestoot en uit die verkiesing getree as 'n
faktor waarmee deeglik rekening gehou sou moes word.
Tydens die verkiesingstryd het Langenhoven by geleentheid op sy gebruiklike
geestige manier verwys na die onbevoegdheid van die Sappe se organiserende
sekretaris, wat op die verhoog ‘'n nat vadoek’ is, iemand wat aan die gehoor die
indruk gee ‘van 'n baie bekwame koster wat liewer by 'n bruilof sou opgetree het’.
Nou is dit egter 'n begrafnis en hy moet maar sy bes doen. Hy meen die Sappe kon
nie ‘'n beter
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lykbesorger’ kry nie! Na afloop van die verkiesing kon Langenhoven weens skielike
ernstige ongesteldheid nie die onthaal bywoon wat vir hom voorberei is nie. In 'n
brief aan De Burger12 spreek hy sy dank uit teenoor almal wat hom in die stryd gehelp
het. Hy meen hulle het 'n opdraande stryd in Oudtshoorn gehad, veral omdat die
teenparty van kop tot toon gewapen was en omdat die kiesafdeling net so sterk stedelik
as plattelands - dit wil sê Engels- as Afrikaanstalig - is. Daarby was die kandidaat
‘nie die voordeligste soort perd om op die reisies te set nie’. Hy het, so skryf
Langenhoven, ‘vooraf geseg dat ik geen huisbesoek sou doen, dat ik niemand
persoonlik om sij stem sou vra en dat ik niemand sou vra om vir mij te werk nie; en
hieraan het ik mij stiptelik gehou. Soiets mag nou mooi independent lijk, maar dis
nie besigheid nie.’ Die oorwinning is dan ook bereik deur die ‘onvermoeide ijver en
offervaardigheid van al ons mense’. Noudat hy verkies is, moet hy en sy kollegas in
die Volksraad 'n opdraande stryd voer en met 'n minderheid sukkel ‘teen 'n kombinasie
wat nog koers nog prijs waardeer’. Daar is egter een ding waarteen geen meerderheid
of oormag bestand is nie, dít ‘wat agter die vordering sit wat ons reeds gemaak het
op die bittere sware opdraande pad. Die een ding gaat alle stoffelike tegestand te
bowe omdat hij geestelik is: dit is die siel van Suidafrika.’ En hy meen dat ook die
Sappe deelgenote is in ‘die eindelose liefde van die siel van Suidafrika.... Dit kan
mos nie anders wees nie! En daar kan nie hier twee liefdes wees nie, daar is maar
een en hij sal ons weer een maak: die Sap en die Nat. Ons sal nog weer bijmekaar
kom; die ompad en die napaadjie, al lewer die een meer tegespoed op als die ander.’
Hulle sal weer bymekaar moet uitkom, want albei lei na ‘die een gemeenskappelike
bestemming’.
In die Kaapse Provinsiale Raad kon Langenhoven as leier van die Nasionale Party
sy man staan teen die gedugte en outokratiese administrateur, sir Frederic de Waal.
Die vraag was egter of hy in die Volksraad sou aard en of hy die nodige geduld aan
die dag sou lê as hy in die koukus nie gou genoeg sy sin kon kry nie. Wat sy vriend
S.P. le Roux gevrees het, is gou bewaarheid. Langenhoven was ongelukkig in die
Volksraad en gefrustreerd as hy nie sy oogmerke gou genoeg kon bereik nie. Kort
na die verkiesing het hy op Ladismith aan S.P. le Roux gesê hy wil teruggaan na die
Provinsiale Raad en dat sy vriend hom dan in sy plek vir die Volksraad moet
beskikbaar stel.13 Hiervan wou Le Roux egter nie hoor.
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Ten spyte van sy aanvanklike teleurstelling met die opset van die Volksraad was
Langenhoven van die begin af een van die indrukwekkendste sprekers van die
Nasionale Party. Meestal het hy geen uitgewerkte voordrag of selfs aantekeninge
voor hom gehad nie; hoogstens 'n lys punte wat hy in sy sak gedra het. As hy begin
praat, was dit egter - soos M.E.R. dit by geleentheid gestel het - of jy 'n sterk sydraad
uit 'n gespanne kokon sien afrol. Aan die begin het hy gewoonlik met 'n grappie of
'n paar van sy eienaardige bogpraatjies die aandag van die ander lede gegryp en hulle
van daar na die kern van sy betoog gevoer.14 Voortdurend kon hy in die Volksraad
van luim verander en 'n sekere afwisseling in sy toesprake bring, in so 'n mate dat
die lede nie presies wis wat die volgende oomblik sou volg nie en dus met gespanne
aandag geluister het. Tussendeur kon hy dan by herhaling sy kwinkslae en
woordspelings invleg. As dit bekend geraak het dat Langenhoven op 'n bepaalde dag
aan die woord sou wees, het lede gesorg dat hulle op hulle plek is om na hom te
luister. In die parlementêre teekamer en in die Kaapstadse Koffiehuis, waar
Langenhoven dikwels gekom het, het mense hulle om hom geskaar om al sy slim
sêgoed te hoor. In die Volksraad het hy dikwels ook in Engels gepraat, iets wat hy
voortreflik kon doen.
Met sy redenaarsvermoë en sy insig in sake het Langenhoven dus by almal, ook
by sy politieke vyande, respek afgedwing. By geleentheid het hy tydens 'n politieke
vergadering op Oudtshoorn met 'n taamlik vyandige gehoor te make gehad. Hy sou
sy toespraak in Engels lewer, maar die gehoor het hom van die staanspoor uitgejou
en in die rede geval. Toe maak hy aan hulle 'n ‘sporting offer’: hy moet toegelaat
word om net vyf minute ongestoord te praat en dan kon die gehoor self besluit of hy
moet voortgaan of nie. Die lawaaimakers aanvaar die voorstel en Langenhoven trek
los met sy indrukwekkende Engels en 'n logiese betoog. Naderhand kyk hy op sy
horlosie en sê: ‘Gentlemen, the five minutes have elapsed. Shall I continue?’ Van
alle kante kom die antwoord: ‘Yes, continue, go on speaking.’ Hy het hulle binne
dié paar minute in die holte van sy hand gehad.15
Naas sy optrede in die Volksraad en op politieke vergaderings het Langenhoven
met sy toetrede tot die Parlement ook 'n gewilde spreker vir allerlei ander geleenthede
geword. Reeds sedert sy Akademierede oor ‘Afrikaans as voertaal’ in 1914 was hy
by 'n klein kring akademici bekend as 'n voortreflike spreker, terwyl hy dikwels in
Oudtshoorn en
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omgewing voor skoliere opgetree het. Nou het sy voortreflikheid as redenaar
algemener bekend geword. Naas sy logiese betoog en presiese woordkeuse en stelwyse
was daar sy besondere geestigheid en sy vermoë om blitsvinnig te antwoord. Veral
by 'n Stellenbosse studentegehoor het hy groot aanklank gevind. Dikwels het hy met
hulle oor politieke kwessies gepraat, maar die onderwerp aanvanklik opsetlik vaag
gehou sodat niemand kon weet ‘presies watter aap daar uit die mou sou kom nie’.16
Dikwels het hy aan die begin sy onvermoë bely om oor die spesifieke onderwerp te
praat, maar dan as verskoning aangevoer dat hy nooit vir Stellenbosch nee kan sê
nie. Meestal was sy rede dan juis 'n besondere bydrae.
Wat 'n mens veral opval in sy talle redes en toesprake - waarvan net 'n klein aantal
in die Versamelde werke verskyn - is Langenhoven se wye belangstellingsveld en
kundigheid. Hy kon oor onderwerpe praat wat wissel van letterkundige styl en ‘die
roeping tot verheerliking’ tot kwessies soos inkomste en uitgawe en die vooruitsigte
van die Britse Ryk. Gewoonlik was die teks nie vooraf uitgewerk nie en het hy dit
eers agterna op skrif gestel. Van betreklik vroeg af het hy 'n renons gehad in
verslaggewers wat sy woorde nie presies kon weergee nie of heeltemal verdraai het.
Hy het verkies om self verslae oor sy vergaderings te skryf of om glad nie gerapporteer
te word nie. By meer as een geleentheid het hy hom sterk uitgespreek teen
verslaggewers wat slordige werk doen en in 'n moedswillige oomblik het hy hulle
beskryf as ‘our anonymous opponents who can lie with impunity and are paid to
misrepresent’, 'n uitspraak wat hom die gramskap van die Suid-Afrikaanse Vereniging
van Joernaliste op die hals gehaal en tot 'n heftige briefwisseling gelei het.17 'n Ander
keer het hy sy afkeer 'n bietjie hofliker gestel en sy besware in meer besonderhede
aan die begin van sy toespraak geformuleer: ‘I see there is a reporter again, already
primed. On two former occasions I made the request not to be reported, but I was
reported notwithstanding, and wrongly reported. A reporter is not necessarily
dishonest, but it is simply impossible to condense a reasoned speech to a fourth or
tenth of its length and do justice to the speaker. If he says two things in connection
and one is omitted, then no matter how accurately the other is given, there is a
misrepresentation.’18
Ten spyte van sy besondere redenaarsvermoë en sterk politieke aanvoeling was
Langenhoven nooit 'n politikus of parlementariër in die
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tradisionele sin van die woord nie. Hy was wel 'n vegter en stryder, maar primêr was
die doel van sy toetrede tot die politiek die bevordering van die Afrikaanse taal in
die besonder en die nasionale strewe van die Afrikaner in die algemeen. Hy het dan
ook nie dikwels van 'n spreekbeurt in die Volksraad gebruik gemaak nie. In 'n resensie
oor Die pad van Suid-Afrika wat in Oktober 1921 in Die Brandwag verskyn,19 sê sy
letterkundige kollega Eugène N. Marais dit is jammer dat Langenhoven sy tyd aan
‘sulke nodelose prutserij’ soos wette moet afstaan. ‘Ik het hom nog nie in die
Parlement bijgewoon nie,’ skryf Marais, ‘maar hul vertel mij dat hij daar nie eintlik
beantwoord nie - tenminste d.w.s. nie uit die standpunt van die “party-hack” of die
gedweë stem-hamel nie. Hij stel nie genoeg belang in al die blinkerige bog waarmee
die wetgewer se arbeid omgewe is, en hij stel ook nie genoeg belang in al die wetjes
en mosietjes en dingetjes, wat daar van dag tot dag voorgebreng en uitgepluis word
van hoekie tot kantje en weer terug, en uitgerafel en deurgevleg met 'n gestadige
misreën van kleurlose woorde.... Maar, as Langenhoven denk dat 't nodig is om te
praat - só word mij tegelijkertijd verseker -, dan luister almal aandagtig. Hij praat
nie of hij moet iets te sê hê, en dan sê hij dit op 'n wijse wat 't tot 'n plesier maak om
naar hom te luister. Hij is en blij ook daar meer kunstenaar as wetgewer, hoewel die
atmosfeer van ons wetgewing helaas maar baie min met kuns uitstaande het.’
Juis Langenhoven se onvermoë om tot 'n geykte politikaster te ontwikkel, was
dikwels die bron vir sy goedige spot met die parlementêre verrigtinge en die mense
wat hy daar leer ken het. Vir die Nuwejaarsnommer van Die Burger in 1922 maak
hy 'n aantal tekeninge van parlementariërs, met versies by sommige van hulle. Oor
dr. D.F. Malan, iemand wat lank oujongkêrel was en eers op gevorderde leeftyd
getroud is, skryf hy byvoorbeeld:
Dokter Malan
Is ons almal se man,
'n Eersteklas leier
En 'n vastrap-bakleier Maar eenkanttoe is hy nog altyd geweier:
Hulle sê hy's te koud en bedaard vir 'n vryer.
Dus dokter Malan Is nog niemand se man.20
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Oor sy medeskrywer Jannie de Waal, van wie hy in sy ‘Engelse’ dae niks gehou het
nie, laat hy hom baie gunstig uit, maar met 'n bietjie hekeling oor sy vriend se
Bolandse uitspraak: ‘Jannie het vir Afrikaans geywer toe die meeste van ons wat uit
die nuwe-mode-se kringe ontspruit nog ons melkbotteltjies stukkend gegooi het. En
nie net geywer, soos sommige mense wat hulle mond vol liefde het vir ons taal omdat
al die liefde wat hulle het dáár is nie - maar Jannie het geywer en gestry en gewerk
en honderde vir die eerste maal in hulle eie taal aan die lees gekry. En daarvoor is
sy verdienste onskatbaar. En nou sou ek, net om Jannie te terg, want hy is vreeslik
kort-gebonde, nou sou ek met 'n lawwe ou spotrympie kom om te skimp dat daar 'n
krakie is aan Jannie se Afrikaanse uitspraak - so een, byvoorbeeld:
Nief Dsjannie de Waal
Spriek die Boelandse taal;
Vir neus seg hy nuus,
En hy's klein vir 'n ruus Maar hy staat op sy poetsjie
Soe vas as 'n paal;
En hy leer vir sy groetsjie
Om die kos uit 'n eier te haal.

‘Dit sou mos onvergieflik onduuend wies.’21
In dieselfde artikel praat Langenhoven oor die wrede ontnugtering wat op 'n nuwe
parlementariër by sy eerste sitting wag. ‘'n Man kom die eerste maal parlement toe’,
skryf hy, ‘met 'n wonderlike rooskleurige idee van die hamerhoue wat hy hier sal
slaan...; en daar is miskien hier en daar van sy ondersteuners wat ook so 'n verhewe
dunk van hom koester - hoewel dit nog lank nie met almal so is nie, want gewoonlik
stem 'n mens maar nie vir hierdie kandidaat omdat jy hom liefhet nie, maar teen
daardie ander een omdat jy hom haat. Maar tog op 'n man se eie eleksie-vergaderings
is jy geneig om die oordrewe waarde aan jou eie betekenis te heg van die hoenderhaan
op sy eie mishoop. Die platform is joue alleen; wat daar langes jou sit, voorsitter en
vertoonmakers, is almal daar om jou aan te beveel; die gehoor is daar om na jou te
luister - want daar is niemand anders nie; selfs die opposisie wat daar teenwoordig
is, dra tot die indruk by want dis om jou ontwil wat hulle daar is.’22 As so 'n man nou
na die Volksraad kom, verwag hy dieselfde
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ontvangs en entoesiasme. Maar, so gaan Langenhoven voort, hy merk gou ‘dat geen
mens die minste notisie van jou neem nie, buiten jou vrou daar bo op die galery (as
jou huwelikslewe taamlik gelukkig was of nog nie lank geduur het nie). Die ander
lede gesels onder mekaar of lees of skryf of gaap of slaap of stap uit - buiten díe wat
nog nie aan die beurt was nie en daaraan wil kom en klaar sit om een voor die ander
op te spring so gou as jou armsalige kraantjie leeggetap is. Want hier is jy geen
kampioen nie buiten van jouself, en wie anders stel in daardie saak belang? Al die
ander lede, vriend en vyand, is jou konkurrente - almal bieërs op die vendusie waar
aandag so duur verkoop word, almal tongambagsmanne net soos jy - en waar kry jy
die ambagsman wat van dag tot dag en week tot week en maand tot maand sal
rondloop om die werk van sy mededingers te bewonder?’23
Hierdie geestige siening van die verrigtinge in die Parlement - tog weer nie
heeltemal van die werklikheid verwyder nie! - vind 'n mens ook in ‘Belangstelling’
in Die opdraande pad, oorspronklik in Augustus 1920 as lesing voor die Filosofiese
Vereniging op Stellenbosch gehou. Langenhoven skryf: ‘Toe julle voorsitter, mnr.
Blignault, my laaste Vrydag daar kom sien het om die regeling van hierdie lesing
met my te bespreek, was daar 'n belangrike maatreël onder behandeling. Nou meneer
Blignault sal julle sê - hy het seker alreeds aan die Filosofiese Vereniging verslag
gedoen - dat 'n aanmerklike proporsie van die volksdienaars van wie die uiteindelike
beslissing van daardie maatreël afhanklik is, in die korridor besig was met rook en
koffie drink en grappies vertel. Nadat ons self daar koffie gedrink het, het ek hom 'n
toegangskaartjie gegee na die galery vanwaar hy die verrigtinge kon waarneem van
die belangrikste wetgewende liggaam van die Unie van Suid-Afrika. Die banke van
die Raadsaal was vir 'n driekwart leeg. Die lede wat nog daar was - wat alreeds koffie
gehad het of dit later sou gaan drink - was besig om te sit en skryf, of gesels, of lees,
of gaap, of slaap. En al die tyd deur was daar 'n gedreun van 'n ernstige stem - die
stem van 'n roepende in die woestyn. Eén van die lede, wat self nie geluister had na
sy voorganger nie, was besig om die Raad toe te spreek. Sy enigste toehoorder was
meneer Blignault daarbo in die galery; en oor 'n uur of so het die spreker gaan sit of
gaan koffie drink, en 'n ander lid het weer aan die praat geraak vir sy eie vermaak.
Teen hierdie tyd het meneer Blignault sélf al moeg geword en geloop. Had hy 'n
weinigie versuim sou hy die klokkie hoor lui het vir 'n kworum.
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Maar julle voorsitter had dit ongelukkig getref met die tyd van sy besoek, en ek vrees
sy rapport aan die Filosofiese Vereniging sal eensydig wees. Had hy nou daar te
lande gekom wanneer daar 'n rusie aan die gang was, of 'n dramatiese aankondiging
deur een of ander partyleier, of daar was 'n lid aan die praat wat die kuns verstaan
om interessant te wees deur uitskelvaardigheid, of humor, of originaliteit, of
dramatiese instink, of treffende welsprekendheid, dan sou hy belangstelling
waargeneem het: in een geval die luidrugtige belangstelling van 'n sirkus; in die
ander, meer seldsame, die sugtende stilte wat van diepe roering getuig.’24
Langenhoven was net 'n jaar lank lid van die Volksraad, maar reeds uit hierdie
tyd dateer die talle staaltjies wat daar oor hom in omloop was, baie tot die latere
ergernis van Saartjie Goldblatt, wat nie wou aanvaar dat iemand inligting oor haar
‘Chief’ het wat sy nie kon kontroleer of verifieer nie. As ‘uitsluitlike inligtingsbron’
en ‘outoriteit’ oor Langenhoven was sy gesteur oor die mondelinge tradisie wat só
ontstaan het. Sy het die oorvertel van staaltjies probeer ontmoedig en in
tydskrifartikels die waarheid van baie van dié vertellings in twyfel getrek. As mense
oor Langenhoven wou praat, so was haar argument, moes hulle uit sy werk aanhaal,
nie steun op die geheue, wat dikwels maar onbetroubaar was nie. Met 'n gewilde
figuur soos Langenhoven is dit seker ongetwyfeld die geval dat baie van die
oorlewerings legendariese afmetings aangeneem het of selfs heeltemal fiktief was,
al kon die geheues van Langenhoven se breë kenniskring darem nie volledig
onbetroubaar gewees het nie. Jacob Smit, Langenhoven se Oudtshoornse vriend, het
baie van die pittige uitsprake, gesegdes en staaltjies opgeteken in twee oefeningboeke
wat vandag by die Langenhovendokumente op Stellenbosch bewaar word. 'n Mens
is geneig om hierdie optekeninge as betroubaar te aanvaar, omdat dit in oorleg met
Vroutjie gedoen is, al sou ook dié sanksionering nie vir Saartjie voldoende gewees
het nie! So het Langenhoven by geleentheid in die Volksraad gesê dat die helfte van
hierdie huis donkies is. Toe die Speaker hom versoek om die uitspraak terug te trek,
was sy antwoord: ‘Meneer die Speaker, ek trek terug. Die helfte van hierdie huis is
nie donkies nie.’ Saartjie was verontwaardig oor hierdie staaltjie en het die getrouheid
daarvan verwerp op grond van die feit dat Langenhoven volgens haar nooit
kleinlik-kwetsend in sy optrede was nie.
Tog kan 'n mens, gedagtig aan Langenhoven se kombinasie van geestigheid en
moedswil, sê dat so 'n uitspraak ten minste in die gees
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van ander dinge in die Versamelde werke is en beslis kon plaasgevind het. Ook van
die ander staaltjies getuig van die kenmerkende Langenhoven-humor en -ratsheid.
Volgens C.R. Swart het oom Frans Pretorius, Volksraadslid vir Fordsburg, op 'n dag
brom-brom uit die Raadsaal geloop. Toe iemand vra wat dan makeer, sê hy: ‘Ek
wens dat parlementslede net wil praat oor dinge waarvan hulle iets weet.’
Langenhoven het onmiddellik geantwoord: ‘Ag nee, oom Frans, jy wil tog nie van
die Parlement 'n doofstom-inrigting maak nie!’25 By 'n ander geleentheid was
Langenhoven in die Volksraad aan die woord en het hy iets te skerp geformuleer.
Een van die agbare lede het gevra hy moet dit terugtrek. Langenhoven het geweier.
‘Jy het al tevore dinge gesê wat jy moes terugtrek’, antwoord die lid. ‘En jy het nog
nooit iets gesê wat die moeite werd was om terug te trek nie.’26 So iets mag wel
‘kwetsend’ teenoor die betrokke lid gewees het, maar dit is versag deur die ratsheid
en onmiddellikheid van die antwoord.
Maar Langenhoven kon bitsig wees as hy die dag regtig wou en as daar genoeg
aanleiding voor was. Op 'n keer was hy, toe S.P. le Roux kandidaat vir die Volksraad
was, saam met hom betrokke by 'n vergadering op Oudtshoorn. Le Roux, later 'n
bekwame politikus en nog later 'n knap minister van landbou, was nie juis 'n goeie
spreker nie en het altyd gesorg dat hy 'n meer ervare politikus aan sy sy het as hy 'n
vergadering moes toespreek. Op die betrokke aand vra een van sy politieke
teenstanders, 'n man wat daarvoor bekend was dat hy nie gereeld bad nie, 'n vraag:
‘Mnr. Le Roux, ek wil graag vir jou 'n vraag stel, maar ek rig nie my vraag tot die
advokaatjie daar langsaan jou nie. Waarom bring jy altyd brakhondjies met jou saam
as jy 'n vergadering kom hou?’ Langenhoven se antwoord was weer blitsvinnig: ‘Ja,
ek is 'n brakhondjie, en daarom kon ek jou al ruik voordat ek jou vanaand gesien
het!’27 By 'n ander geleentheid op Oudtshoorn was drie gesette Sapboere aan die
gesels toe Langenhoven verbykom. ‘Kerneels’, sê die een, ‘kyk ons Sappe is altyd
mooi dik en vet en julle ou spul Nasionaliste is almal maer en tengerige mensies soos
jy.’ ‘Ja’, was Langenhoven se antwoord, ‘'n pennie is altyd groter as 'n pond.’
Maar hy kon ook mooi voortborduur op mededelings van ander. In die laaste
bydrae wat hy vir sy Aan stille waters-rubriek lewer,28 maak hy gebruik van 'n verhaal
wat deur M.E.R. aan hom vertel is. Om 'n kraaiende hoenderhaan stil te maak, het
sy die advies gekry om hom in 'n klein hokkie te sit. As die haan dan opstaan om te
kraai, stamp hy sy
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kop en kraai hy nie.29 Hierdie verhaal maak Langenhoven dan van toepassing op die
Parlement. Hy beveel aan dat sprekers in die Volksraad tot veertig minute beperk
moet word en dat hulle al sittende moet praat sodat die flambojante gebare van die
jong manne minder opsigtelik kan wees. In die Senaat, daarenteen, waar die ou manne
nie meer soveel spraakwater het nie en waar hulle nie so lank op die been kan bly
nie, moet hulle juis hulle toesprake staande lewer. In albei huise sal daar dan veel
minder onsin verkoop word!30
Alhoewel Langenhoven nie so dikwels in die Volksraad aan die woord was nie,
het hy meer as genoeg gedoen om sy party tot diens te wees. Op 'n vergadering wat
generaal Smuts op 9 Februarie 1920 op Oudtshoorn hou, stel Langenhoven 'n aantal
lastige vrae, onder meer oor die soewereiniteit van Suid-Afrika, die betrekkinge met
Groot-Brittanje en die vraag of die land in 'n toekomstige oorlog neutraal sal kan
bly. Smuts aanvaar Langenhoven se aanbod om in De Burger op die vrae te antwoord
wat skriftelik aan hom voorgelê word, maar kom dié onderneming nie na nie. Dit
gee die koerant die geleentheid om striemende prominensie aan Smuts se verbreking
van die onderneming te verleen en in 'n reeks hoofartikels uitvoerig op Langenhoven
se vrae in te gaan. En in November 1920 lê Langenhoven 'n memorandum voor aan
die Werkloosheidskommissie, wat op Oudtshoorn gesit het, en doen hy aanbevelings
oor hoe die situasie verbeter kan word. Werkloosheid onder blankes is vir hom deel
van die groter vraagstuk van die armblanke: agteruitgang as gevolg van grondverlies,
gebrek aan onderwys, knellende droogtes en ander natuurlike oorsake. Hy beveel
aan dat die oprigting van fabrieke en nywerhede aangemoedig, opleidingsgeleenthede
vir ambagte en volwasse-onderwys uitgebrei en arbeiderskolonies gestig moet word.31
Die werkloosheid waaroor Langenhoven in sy memorandum verslag gedoen het,
was maar een van die probleme waarmee die regerende Suid-Afrikaanse Party in die
periode 1919-1924 te make gehad het. Generaal J.C. Smuts het generaal Louis Botha
by sy afsterwe in 1919 as premier opgevolg, maar sy probleme was menigvuldig en
sy regering een van die ongewildste in die geskiedenis van Suid-Afrika. As gevolg
van die depressie onmiddellik ná die Eerste Wêreldoorlog was die ekonomiese situasie
uiters ongunstig en was die regering nie in staat om die armblankeprobleem die hoof
te bied nie. Die Randse Staking van 1922 het Smuts met militêre ingryping
beantwoord, iets wat sy gewildheid
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by die arbeiders nog verder laat afneem het. Reeds die verkiesingsuitslag van 1920
was vir hom 'n aanduiding dat sy party vinnig besig was om veld te verloor en dat
hy iets drasties sou moes doen om die verlore steun te herwin. Ná die verkiesing rig
hy dan ook uitnodigings tot die opposisiepartye om in die lig van die swak ekonomie
die regering te steun en met die Suid-Afrikaanse Party 'n koalisie te vorm. Generaal
Hertzog van die Nasionale Party en kolonel F.H.P. Creswell van die Arbeiders wys
die uitnodiging van die hand, maar na onderhandelings was sir Thomas Smartt van
die Unioniste bereid om met die Suid-Afrikaanse Party te verenig, veral aangesien
dié twee partye sedert die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog baie nou saamgewerk
het. Om sy posisie te konsolideer en onmiddellik munt uit die versterking van sy
party te slaan, het Smuts 'n verkiesing uitgeskryf wat op 8 Februarie 1921 gehou sou
word.
Langenhoven moes dus binne 'n jaar, en nou in veel ongunstiger omstandighede,
weer 'n verkiesing op Oudtshoorn voer. Reeds in September 1920 moes hy vir die
kongres van die Nasionale Party na Bloemfontein vertrek en van daar na Victoria-Wes
vir vergaderings. Dit is alles vir hom, soos hy op 19 September 1920 aan Sarah
Goldblatt laat weet, ‘'n ijdele besigheid’, want hy weet vooraf dat hy net ‘sonde en
ergernis van slim mense (sal hê) en niks sal uitvoer nie’ - 'n aanduiding dat hy die
politieke gedoentes nie altyd aangenaam gevind het nie. Hy skryf hy ‘voel moedeloos
en vies vir die hele wêreld’. In November laat hy haar weet van al die vergaderings
wat hy hou en wat maar skraal bygewoon word. Hy is buitendien kwaad dat generaal
Hertzog in Bloemfontein met die besoekende Prins van Wallis gaan rondry het, want
nou sal hy ‘geen Sap meer kan spot oor snobbery nie!’ In die nuwe jaar begin hy
hom, weer met die hulp van S.P. le Roux, vir die komende verkiesing regmaak, al
doen hy dit dié keer langsaam en al weet hy dat daar nie veel kans is dat hy die setel
kan behou nie. In 'n brief aan Sarah skryf hy in dié tyd: ‘Dis pure gewoel en getwis
hier oor die eleksie. Ek sit maar doodstil. Ek laat my nie haastig maak voor dit tyd
is om te begin nie. Wanneer ek begin sal ek my uiterste doen. Maar daar is glad geen
kans nie.’ Op 26 Januarie 1921 skryf hy: ‘Dit gaat van nominasie-dag af net dag en
nag sonder rus. Want als 'n mens nou daarom in 'n geveg is moet jy ook maar spook.
Ek is al morsdood kapot soos jij aan die handskrif kan sien. Hoop maar net nie ek
sal beswijk voor die eleksie-dag nie.’
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Met die verkiesing op 8 Februarie 1921 kry dr. J. Raubenheimer van die
Suid-Afrikaanse Party 1 668 stemme en Langenhoven 1 553, sodat die
Suid-Afrikaanse Party die setel met 'n meerderheid van 115 stemme wen. Alhoewel
Langenhoven vooraf blyke gegee het dat hy nie juis 'n kans het nie en dat hy in elk
geval nie besonder tuis en gelukkig in die Volksraad gevoel het nie, was die uitslag
tog vir hom 'n ontsettend pynlike ervaring. Dit blyk uit 'n brief wat hy op 12 Februarie
1921 aan Sarah Goldblatt skryf. ‘Ek is al effentjies tot verhaal gekom maar nie
heeltemaal nie. Ek het mij bijna morsdood gewerk met die eleksie en die reaksie het
natuurlik agterna gekom. Verder is ek fris. Ons kon nooit die eleksie hier win nie.
Met die registrasielys dood teen ons; met die klompe treine-vol wat hulle hier gebring
het; en met onbeskaamde korrupsie wat opelik en op grote skaal gepleeg is was die
saak van die begin af hopeloos en ek wis dit. Maar mij deel het ek gedaan en meer
als wat enige ander...kon gedaan het. Wat mij die seerste laat voel is dat onreg en
bedrog moes bo drijf.’
Die uitslag was vir Langenhoven meer as net die verlies van 'n setel, want sedert
sy toetrede tot die politiek in 1914 en die beëindiging van Het Zuid-Westen aan die
begin van 1915 was sy salaris as politikus die enigste vaste inkomste wat hy per
maand gehad het. As prokureur het hy slegs nog by hoë uitsondering by watersake
en as adviseur opgetree. Sy enigste ander inkomste was honoraria vir joernalistieke
bydraes en tantièmes op sy publikasies, wat in hierdie stadium nog nie veel ingebring
het nie. ‘Oor my toekomstige beweginge en planne het ek nog nie besluit nie’, skryf
hy verder in dieselfde brief aan Goldblatt. Hy wil wag tot hy eers weer ‘normaal’ is.
‘Dit lijk nie waarskijnlik’, gaan hy voort, ‘dat mij eie kant vir mij 'n diensplekkie sal
hê nie - al wat oorblij sal dan maar wees om mij praktijk te hervat. Ek sou graag
skrijwe - maar hoe leef jij daaruit? Intussen loop mij sandjies uit en wat sou kon
gedaan gewees het - hoe nederig ook maar hoeveel beter is daar? - is vir my arme
ou volkie verlore. Is dit nie gruwelik nie?’ Daar is wel van sy ondersteuners wat
besig is om hulle invloed te gebruik ten einde iets vir hom te beding, maar hy is bang
dat mense kan dink dat dit indirek van hom af kom. Oor die politieke situasie wil hy
nie teenoor Goldblatt uitwei nie, behalwe om te sê dat van sy ‘mense in die
distrik...verpletter (is) van teleurstelling. Ek het nog nooit oor 'n sterfgeval soveel
groot mense gesien huil nie.’
Maar ook vriende van elders was ontsteld oor die verlies van Lan-
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genhoven. Onder die baie briewe van meegevoel wat hy ontvang het, is daar een van
sy medetaalstryder Gustav Preller, iemand wat as redakteur verbonde was aan die
Sap-gesinde Volkstem. Preller skryf op 23 Februarie 1921 hoe jammer hy is dat
Langenhoven uitgeval het. ‘Ik had jou besonder graag in hierdie Parlement gesien,
en ik weet dat baie Sapmanne dieselfde voel. Ons het jou gematigdheid gewaardeer,
en jou takt en kunstenaars-aanleg - waaraan in die Praathuis origens so weinig te
bespeur is - bewonder. Mens prijs 'n man eers as hijself dit nie meer kan hoor nie,
maar jou aanwesigheid in die Volksraad is vir mij persoonlik altoos 'n troos gewees,
en 'n gerusstelling tegelijk, wat aanbetref die toon van 'n debat.’ Preller sluit af: ‘Daar
is Sappe uitgeval... waaroor ik seker g'n traan sal stort nie, maar daar is baie ander
ingekom wat ik graag vir jou sou wil verruil.’
Só sterk het Langenhoven deur sy verkiesingsnederlaag bewus geword van die
onbestendigheid en die wisselvalligheid van 'n politieke loopbaan dat hy in hierdie
jare klaarblyklik ook ander, bestendiger beroepsmoontlikhede verken het. Onder die
studente op Stellenbosch was hy 'n gewilde spreker en sy besoeke aan Stellenbosch
het hy altyd terdeë geniet. Waarskynlik was Stellenbosch die één plek wat
Langenhoven as woonplek bo Oudtshoorn sou verkies het. Juis in hierdie tyd het
daar 'n vakature op Stellenbosch opgeduik wat Langenhoven as moontlikheid vir
homself gesien het. In 1920 was H.A. Fagan, met wie Langenhoven reeds sedert sy
verbintenis met De Burger goed bevriend geraak het, professor in die regte aan die
Universiteit van Stellenbosch. Aan die einde van dieselfde jaar het Fagan bedank
ten gunste van die advokatuur in Kaapstad. Of Fagan aan Langenhoven die
moontlikheid van die professoraat genoem het, blyk nêrens uit die relevante
dokumente nie. Fagan was egter 'n integere mens en dit is baie onwaarskynlik dat
hy valse verwagtinge by Langenhoven sou geskep het, wat slegs as advokaat
gekwalifiseer was en geen noemenswaardige navorsing op die gebied van die regte
kon toon nie. Uit 'n brief van 26 November 1921 aan Sarah Goldblatt kan 'n mens
egter aflei dat Langenhoven tog heimlik gehoop het Stellenbosch sou hom die leerstoel
aanbied.
Maar die Universiteit het anders besluit. H.D.J. Bodenstein is aangestel - iemand
wat in Leiden in die regte gepromoveer het, 'n tyd lank professor in
Romeins-Hollandse Reg in Amsterdam was en later as sekretaris van buitelandse
sake 'n belangrike rol gespeel het om die Statuut van Westminster in die Unie van
Suid-Afrika van toepassing te
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maak. Bodenstein word dan ook beskou as een van die grondleggers van die
Stellenbosse regsfakulteit. Dat Langenhoven om die een of ander rede nie van
Bodenstein - wat ook in die redaksie van De Burger was - gehou het nie, is duidelik
wanneer hy, met 'n mengsel van venyn en kleinlikheid, aan Sarah Goldblatt in sy
brief van 26 November 1921 oor die benoeming skryf: ‘Ek sien van 'n Stb. korresp.
dat hulle Bodenstein as prof. in die regte aangestel het. Net soos ek verwag het. Móét
mos Elia woestyntoe stuur en die Baälpriester aanhou. Oor die gemiste geleentheid
is ek hartseer. Die keuse is waarskynlik vir my 'n eer.’32
Enkele maande voor die Stellenbosse beslissing het S.P. le Roux, gesiene jong
Nasionalis van die. Oudtshoornse kiesafdeling, met ander jong Nasionaliste soos
Paul Sauer en Tom Naudé in verbinding getree om te kyk of daar nie vir Langenhoven
plek in die Senaat gemaak kon word nie. Aanvanklik het hulle onderhandelinge met
Hertzog en Malan nie so goed verloop nie.33 Langenhoven was bekend as 'n
indiwidualis en hy sou moeilik in 'n verantwoordelike posisie binne die party gepas
het. Daarby kan 'n mens aanneem dat sy sporadiese drinksessies en die probleme
wat daarmee gepaard gegaan het, teen hierdie tyd onder parlementariërs bekend moet
gewees het.
Uiteindelik het Hertzog tog gehoor gegee en is Langenhoven in 1921 tot senator
verkies, 'n posisie wat hy - met herverkiesing in 1929 - tot sy dood beklee het. Dit
was 'n belangrike keerpunt in sy lewe, want as senator het hy minder te make gehad
met die partypolitieke rompslomp en kon hy hom rustig en onvermoeid aan sy
letterkundige werk wy. Gelukkig kon hy darem ook betreklik gou die vreugde hê
om sy vriend S.P. le Roux as lid vir Oudtshoorn in die Volksraad te hê. Met 'n
tussenverkiesing in 1923 het Le Roux die setel met 'n meerderheid van 427 vir die
Nasionale Party herower, 'n meerderheid wat hy in 1924 tot 673 opgestoot het. Op
Oudtshoorn het Langenhoven met sy kwinkslae en gevathede die ‘held’ geword van
sowel Afrikaans- as Engelssprekendes. Elke oggend en dikwels ook in middae het
hy, vergesel van sy hond Jakhals - later Kwagga en nog later Polka - die pos gaan
haal en dan by die Koffiehuis in Hoogstraat met sy plaaslike vriende gaan gesels,
dikwels ook stil en afgetrokke alleen gaan sit en skryf. Wanneer Etienne Leroux seun van S.P. en peetseun van Langenhoven - by geleentheid oor die charisma van
Oudtshoorn skryf, gee hy 'n voortreflike beeld van Langenhoven in die Victoriaanse
wêreld van destyds,
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een van die treffendste huldes en raakste karakteriserings van die skrywer: ‘Loop
maar deur Hoogstraat, kyk regs op in die besigste gedeelte, gebruik jou verbeelding
en jy sal die Koffiehuis sien waar Langenhoven ('n skrywer en ook 'n legende - as
persoon en as skrywer) elke môre met 'n swierige kierie en 'n magnolia vasgesteek
aan sy lapel sy intrede maak, omring deur bewonderaars wat wag vir die kwinkslae
en aforismes gerig teen sy geliefde vyande: die Engelse, die Engelse Afrikaners, die
Sappe, die Filistyne. 'n Man met die voorkoms van 'n romantiese poëet, met die
eensaamheid van iemand wat sy jare vooruit is...Altyd omring deur bewonderaars
wat dikwels nie die nuanses van sy verset begryp het nie.’34
Die ‘verhoogde’ status om van die laerhuis na die hoërhuis oor te skakel, was vir
Langenhoven by meer as een geleentheid 'n bron van vermaak. In sy ‘Parlementaire
bydraag’ vir die Nuwejaarsnommer van Die Burger in 1922 skryf hy die volgende
limeriek:
Die bontspan het kwaai Langenhowe
Van sy vorige bakleiplek berowe;
Toe word hy senater,
En kwater en kwater
Oor sy val van benede na bowe.35

III
Wanneer Langenhoven tot die Senaat toetree, is die verkiesing van 8 Februarie 1921
verby. Daarin het die Suid-Afrikaanse Party sy posisie na die koalisie met die
Unioniste verstewig en met 79 setels uit die stryd getree, terwyl die Nasionale Party
45 en die Arbeiders nege setels verower het.
Veral die samesmelting van die Sappe en die Unioniste, voorheen opponente, is
vir Langenhoven in hierdie jare 'n bron van besondere vermaak. In sy Sagmoedige
Neelsie-artikels kom hy telkens daarop terug. By geleentheid wei hy breedvoerig uit
oor wat 'n ‘hans-ding’36 presies is. Dit is ‘'n makgemaakte half-wilde ding. Sijn ouers
moenie heeltemaal wild wees soos 'n tier of 'n haas nie, maar mak-wild soos 'n skaap
of 'n volstruis, 'n bees of 'n vark. Sulke diere is nie so wild dat hulle mens-skuw is
nie. Hulle hardloop nie glad uit jou takke uit weg
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nie. Jij kan hulle te voet oppas en rondjaag en op 'n distansie regeer. Maar aan die
ander kant kan jij nie met hulle speul soos met 'n hond en 'n kat nie. Hulle laat hulle
nie streel en liefkoos nie. Daar is nie so 'n ding als eenstroom of konsiliasie bij hulle
nie. Wanneer jij hulle wil onder hande hê om te slag of te pluk moet jij hulle
inhardloop en vaskeer en als jij hulle het moet jij geweld gebruik of anders gebruik
hulle die geweld en maak jou seer.’ Dit alles gebruik Sagmoedige Neelsie as metafoor
vir die glibberige eenheid van die nuwe Suid-Afrikaanse Party wat nou sulke
‘hans-goed’ in hom opgeneem het, ook ‘hans-kakies...(wat) hulle vlagge waai en
“krioel Britenja” sing en vrot eiers gooi en meer lojaal is als sijn majesteit die koning’.
Sulke mense binne 'n party is skynbaar ‘mak’, maar die eensgesindheid is maar
betreklik broos en die ‘wilde’ natuur kan te eniger tyd weer oorneem. In Doppers en
Filistyne, een van die romans wat Langenhoven in hierdie jare skryf, voer hy sy spot
met hierdie nuwe eensgesindheid tot 'n hoogtepunt. Die skrywer en sprekende verteller
van hierdie roman is ou Stoffel Gieljam, 'n takhaarboer en Bloedsap wat op die dorp
kom woon en daar al die sonde van die wêreld met sy Skotse buurman ou Makpaatrie,
'n Unionis, belewe. Ná die koalisie is die onaangenaamhede van die verlede egter
verby. ‘Ek en ou Makpaatrie, en Soetlief en sy vrou, is vandag die nouste
boesemvriende. Waar ons nog met mekaar verskil is by die weeklikse beurtdae omdat
hy my te veel water wil gee en ek te min wil vat. Ons varke vroetel mekaar se
ertappels om; ons hoenders vreet mekaar se slaai-akkertjies kaal of lê in mekaar se
neste. As Steekbaard nie by my huis genoeg gekry het na sy sin nie, stap hy om na
die ander nooi se kombuis en as die bene daar te kaal is, braai hulle vir hom tjops.
En dan word die draadhok vir hom oopgemaak om 'n paar rooi-oogrotte dood te byt.
Waar ons bymekaar kom wedywer ons teen mekaar, ek met my stukkende Engels,
hy met sy krom Afrikaans.’37 En aan die einde van die roman skeer ou Stoffel Gieljam
nie meer kaal ‘soos in die laaste tyd nie’ en dra hy ‘ook geen volle baard soos in die
ou dae nie’. Nee, ‘Soetlief knip elke oggend my bokbaardjie vir my met die skêr,
reg volgens die nuutste S.A.P.-mode’.38 Hy sien daar dus uit soos sy leier, generaal
Smuts!
Maar tussen al die spot en satire deur kon Langenhoven ook ernstig wees. Die
verdeeldheid onder Afrikaners het hom soms moedeloos gemaak en by geleentheid
het hy ons geskiedenis beskryf as ‘één lange aanhoudende bloedspoor, één lange ry
graftes, graftes, graftes - van

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

404
jonge mense, middeljarige mense, ou mense; seuns, broers, vaders, broodwenners..’39
In die striemende brief van Maart 1922 aan ‘Geagte Baas Hoggenheimer’ waaruit
hierdie aanhaling kom, reageer Langenhoven op die Randse mynstaking en die wyse
waarop dit deur Smuts onderdruk is.
Wanneer Langenhoven in 1921 tot die Senaat toetree, is die Nasionale Party nog
in die opposisie. Die toenemende onrus onder die Johannesburgse mynwerkers, die
krisis in die steenkoolmyne, die daling van die goudprys en die algemene verswakking
van die ekonomie lei egter tot 'n magsverskuiwing in die politiek. As gevolg van al
hierdie probleme sluit Hertzog 'n pakt met kolonel F.H.P. Creswell van die Arbeiders
dat die twee partye in die vervroegde verkiesing van 1924 sal saamwerk. Op die
Kaapse kongres van die Nasionale Party in 1923 is Langenhoven die enigste
afgevaardigde wat teen die ooreenkoms tussen die twee partye stem. Met die
verkiesing van 17 Junie 1924 wen die Nasionale Party 63 en die Arbeiders 18 setels,
terwyl kandidate van die Suid-Afrikaanse Party net in 53 kiesafdelings verkies word.
Op 19 Junie 1924 skryf Sarah Goldblatt met geesdrif aan Langenhoven oor die uitslag:
‘Is dit nie 'n heerlike oorwinning nie? Al vier renegaatministers op hulle kop gekry?
Op die oomblik wat ek hierdie brief skryf is daar nog ses setels uitstaande. Daarvan
is vier seker vir ons. Dit bring ons op 62 Arbeiders 18. Altemit nog 'n 63ste Nasionalis.
En die Kaap is ons s'n. Daar was nog nooit so 'n vreugde onder verdruktes nie. Die
gesigte straal. En die Sappe? Michau het in die Koffiehuis kom eet. “Bekaf!” sê hy.
Ek sê: “Wie?” Hy sê: “Ek”. Ek sê: “Ek is bly!” Hy sê: “Ek weet dit!”’ Uit Windhoek,
waar hy advokaat is, telegrafeer Sarah Goldblatt se broer sy gelukwense met die
uitslag aan Langenhoven. Daarop ontvang hy 'n telegrafiese antwoord: ‘Senator
moriturus maritaturo jurisconsulto salutem. Maculis deletis Hebraeus Latinum,
Christianus Israel, ambro Africani Africam primum diligunt.’ Selfs met behulp van
woordeboeke kon Goldblatt en sy regsvriend Toon van den Heever nie die Latynse
absolute ablatief ‘Maculis deletis’ ontsyfer nie. Die naaste wat hulle aan 'n verklaring
kon kom, was ‘The spots having been erased’ of ‘The stains having been removed’.
Uiteindelik was hulle verplig om aan Langenhoven te telegrafeer en te vra wat die
Latyn beteken. ‘Maculis deletis - Smuts having been wiped out’ was die lakonieke
antwoord. Die telegram in sy geheel beteken dus: Die senator wat op sterwe lê aan
die wetsgeleerde wat op trou staan, groete.
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Noudat die vlekke uitgevee is (Smuts being wiped out), is die Hebreër lief vir Latyn,
die Christen vir Israel, albei as Afrikaners vir Afrika in die eerste plek.
Deur die verkiesingsoorwinning word Hertzog dus in staat gestel om saam met
die Arbeiders 'n regering te vorm. Sake waaraan hy in die eerste jare van sy
premierskap aandag gee, is die ‘armblanke’-probleem, die ‘naturelle’-vraagstuk, die
strewe na groter ekonomiese selfstandigheid, die gelykberegtiging van die twee
blanke taalgroepe en Suid-Afrika se groter staatkundige onafhanklikheid van Brittanje.
Met sy beleid van ‘Suid-Afrika eerste’ kon Hertzog die nasionale selfstandigheid
van die Unie demonstreer. Dit blyk in ekonomiese opsig uit die slaan van eie munte
in 1925 en die stigting van 'n eie yster- en staalnywerheidskorporasie in 1926. In die
staatsdiens sorg hy vir die handhawing van tweetaligheid. Afrikaans word in 1925
tot ampstaal naas Engels verhef en in 1928 word 'n eie vlag naas die Union Jack
gehys, 'n geleentheid waarvoor Langenhoven reeds in 1927 die woorde en F.J. Joubert
die musiek skryf.40 Op staatkundige gebied sorg hy in 1926 met die Balfour-verklaring
dat Suid-Afrika en die ander dominiums outonome status binne die Britse Ryk verkry,
wat in 1931 deur die Britse parlement met die Statuut van Westminster in wetgewing
vasgelê word.
Die gevolg van hierdie beleid is dat Hertzog die verkiesing van 1929 met 'n groter
meerderheid wen. Reeds in Oktober 1928 word Langenhoven vir die verkiesing
ingespan: hy tree saam met Hertzog op Winburg op, hou politieke vergaderings in
Bloemfontein en Zastron en woon die kongres van die Nasionale Party by. In April
1929 gaan hy na Transvaal en Namakwaland om vergaderings toe te spreek en in
Junie is hy druk besig met veldtogte in die Suid-Kaap. Dat Langenhoven in sy noppies
was met die gunstige uitslae, blyk uit 'n brief wat hy op 14 Junie 1929 aan Sarah
Goldblatt skryf: ‘Hemel, maar dis 'n omkeer na die eerste resultate. Woensdagnag
tot 1 uur het ons ingeluister by Dr. Dumont se draadloos, en dis een teleurstelling op
die ander, pure sappe, sappe, sappe.... En die volgende oggend, gister,
Donderdagoggend, het dit maar netso aangehou - en deur een of ander verwarring
kondig hulle nog Malmesbury, die Pêrel en Potchefstroom ook as Sapmeerderhede
aan. Ek dog ons is inmekaar gestort. Dit was maar onmoontlik en onmoontlik, maar
daar staan die uitslae op die bord. En die sappe juig en skree in die straat...(Maar)
van die middag af begint
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ons resultate te kom. Ons eie het my morsdood dronk geslaan. Ek het geweet, op die
ou end, ons sou darem deurkom - maar twee honderd sou my verbaas het, en dis 655!
Daarvandaan het dit maar een koers aangehou.... Ek vergeet om te sê, ná die gejuig
van die sappe die eerste nag, het hulle gistraand die bordjie by die O/n Courant om
10 uur donker gemaak, maar ons had ons eie - ek had gereël vir die tel.-kantoor om
oop te bly tot middernag, en vanoggend kon ek anders wakker word as gister-oggend.’
Na die verkiesing vra kiesers van Kuruman Langenhoven om daar kandidaat te wees
wanneer hulle lid bedank, maar hy laat hulle weet dat hy ‘oud’ word en dat daar vir
sy soort ‘diensie’ te min arbeiders is.
Voor die Paktverkiesing van 1924 was daar by baie Nasionaliste, ook by
Langenhoven, twyfel of die samewerking tussen die Nasionale Party en die Arbeiders
sou slaag. In stukke uit hierdie tyd neem Langenhoven egter 'n versoenende houding
aan, al word dié toon dan dikwels satiries gelaai. ‘As 'n mens dit nie kan bekostig
om 'n kamer vir jou alleen te huur nie,’ skryf Sagmoedige Neelsie op 1 Julie 1924,41
‘moet jy verlief neem dat jy 'n kamermaat kry wat snork. Jy neem verlief, want jy
kan nie anders nie; maar jy is maar nie geesdriftig oor jou losies nie.’ Nasionaliste,
so sê hy, is ontevrede omdat die Arbeiders deel gaan hê aan die regering, en die
Arbeiders is ontevrede omdat hulle as die mindere deel daarin is. ‘Maar’, gaan hy
voort, ‘die Sappe is die meeste ontevrede van almal want hulle slaap buite in die
koue.’ Tog kom Sagmoedige Neelsie tot die gevolgtrekking dat die Arbeidersparty
deur sy optrede bewys het dat hy die belange van die land baie hoër as dié van 'n
party of groep gestel het. Hy haal dus sy hoed af vir die Arbeiders.
In die twintigerjare is veral Smuts dikwels die prooi van Langenhoven se aanvalle
en satires, al is daar tog 'n onderliggende bewondering vir Smuts as hoogstaande
intellek en gedugte opponent. In 'n vermaaklike ope brief skets hy sy posisie as
senator teenoor sy ‘vriend Jannie’.42 Omdat hulle albei ‘te slim’ is, het hulle albei
hulle ‘tot die onsekerste wisselvalligheid van posiesie uitoorlê. Ek is in die senaat
waar ek enige dag kan uitgeskop word as ek nie aanhou met sapperig ja-sê op elke
maatreël waarmee die Pak daar kom nie; jy, 'n demd Dutchman, aan die hoof van
die Unioniste met 'n steeds krimpende aanhangetjie van ou-Sappe waarvan die
sterfte-syfer nie deur 'n ooreenkomstige geboorte-syfer vergoed word nie, en wat die
enigste rede is waardeur jou onnatuurlike leierskap kan geregvêrdig word.’
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Maar eintlik is sy aksie teen Smuts die ontrou teenoor Suid-Afrika wat die eertydse
Boeregeneraal na sy mening tydens sy premierskap aan die dag gelê het. By
geleentheid stel hy 'n vermaaklike laaste testament van Smuts op.43 Daarin bemaak
Smuts alle myne en delfstowwe, sowel dié wat ontdek is as dié wat later ontdek mag
word ‘en wat bestemd was vir die kinders en kindskinders van die voormelde
regmatige maar deur my onteiende eienare,...onbeswaard en sonder voorwaarde of
voorbehoud aan die firma van Hoggenheimer, Beperk’. Die ou boerewonings en
hoewes bemaak hy aan die setlaars en immigrante uit Engeland ‘wat sedert die tyd
van my nuwe politiek hier ingevoer is om in die toekoms in te palm’. Aan die ander
immigrante bemaak hy die werkkringe en verdienstes in die myne en in die staatsdiens.
En tot sy ‘enige en universele erfgename’ benoem hy diegene wat hy in Een eeuw
van onrecht beskryf het as die ‘vyande en vervolgers van die volk van Suid-Afrika’.
En toe Smuts ná die bewindsaanvaarding van die Paktregering toenadering om
hereniging by Hertzog soek en dit blyk dat hy as voorwaarde vir die ooreenkoms wil
hê dat Hertzog die Arbeiders uit die kabinet moet skop sodat die Sappe en ou
Unioniste daarin kan sitting hê, gee dit Langenhoven weer die geleentheid vir 'n
striemende aanval.44 ‘Gen. Smuts’, so skryf hy, ‘is natuurlik slim genoeg om self in
te sien dat so 'n voorstel nie 'n besigheids-voorstel is nie. Met die beste wil in die
wêreld is hy nie in die posiesie om 'n besigheids-voorstel te maak nie - sy bate kom
kort. Nou plaas hy die beweegrede op die hoër grond van die heil van die geliefde
volk en vaderland. Deur ons rassestryd van die verlede [waarmee die stryd tussen
Boer en Brit bedoel word - JCK] het ons ons nou tot hierdie toestand verfoeter dat
die sosialistiese element die land regeer deur hulle oorhand oor die Regering. Die
stêrt swaai die hond. En die bestendige elemente...staan teenoor hierdie verwoestende
ramp magteloos omdat hulle mekaar nog altyd wedersyds keel-af gesny het in plaas
van saam te span teen die gemeenskaplike vyand.’ Hierdie plan van Smuts, so gaan
Langenhoven voort, ‘skitter deur sy eenvoud van uitvoerbaarheid. Had hy die ander
weg voorgestel - namelik dat die óú Sappe van die óú Unioniste sal ontslae raak, in
plaas dat ons van die Arbeiders ontslae raak - dan was die ding onmoontlik om mee
te begint. Want die Arbeiders vorm nog 'n vaste georganiseerde party - as jy hulle
verstoot weet jy presies, van A tot Z, wie jy het om te verstoot. Maar die Unioniste
is geen besonderse party meer nie. Dis nie 'n trop skape en bokke wat jy uitmekaar
kan jaag nie;
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dis 'n trop pure skape, of liewer pure bokke, met nie 'n kleur of 'n haar of 'n merk
verskil tussen die een en die ander nie. Immers ons hoor heeldag van Gen. Smuts en ons hoef dit nie te hoor ook nie, ons sien dit self - dat daar òf geen enkele
besonderse ou-Sap-beginsel meer oorbly nie, òf anders geen enkele ou-Unionistiese
beginsel nie. Dus spreek dit vanself dat, al was Gen. Smuts netso dislojaal aan sy
nuwe maters as wat hy verwag dat Gen. Hertzog aan syne moet wees, dan kon hy
tog nie 'n voorstel gemaak het op die grondslag van óns kant se troueloosheid nie.
Daar was maar die een weg vir hom oop - dié wat hy aangewys het.’ Vir die dilemma
waarin hy hom tans bevind, moet Smuts alleen homself blameer. Toe daar in 1920
sprake van hereniging met die Nasionale Party was en Hertzog bereid was om baie
tegemoetkomend te wees, het Smuts die aanbod geweier. Wat het die vereniging van
die Sappe en Unioniste meegebring? 'n Mens kan, so gaan Langenhoven met sy
bekende metode van illustratiewe betoog voort, nog dink aan die moontlikheid dat
die Ned. Geref. Kerk en die Gereformeerde Kerk mag saamsmelt en dat hulle
oombliklik tot die ‘nuwe’ geloof bekeer mag raak, maar dit is nie denkbaar ‘dat ons
almal, die laaste een, met oombliklike oortuigings-verandering’, na die Roomse Kerk
sal oorgaan nie. ‘Een vir een mag gaan, by tussenpose,’ skryf hy, ‘maar nie 'n klomp
gelyk nie. En daarom kon die Sappe nie met ons herenig nie - die afstand was te
groot. Met die Unioniste kon hulle saamgaan, die afstand was, reeds destyds, nul.
Al hereniging tussen óú Sap en Nasionalis wat toe moontlik was en vandag nog
moontlik is, is dat diegene van hulle wat altyd ons gevoelens gedeel het en nie die
Unionistiese gevoelens, hulle hoogmoed of hulle vrees vir verdenking van verraad,
by ons een vir een moet kom aansluit - soos hulle dag vir dag dan ook doen. Ons
arms is oop.’
By twee geleenthede het Langenhoven sterk gereageer op Smuts se planne om
Suid-Afrika se grondgebied uit te brei. In Augustus 1922 kom die Unieregering met
die voorstel om Rhodesië as 'n vyfde provinsie by Suid-Afrika in te lyf, 'n voorstel
wat nog dieselfde jaar deur die Rhodesiërs in 'n volkstemming verwerp word. In 'n
lang maar enigsins retoriese en amorfe gedig wat op 15 September 1922 in Die
Burger verskyn, spot Sagmoedige Neelsie met Smuts se imperiale planne. En op 17
Januarie 1929 hou Smuts op Ermelo 'n toespraak waarin hy 'n federasie met die Britse
state noord van die Limpopo as 'n toekomsdroom sien en waarin hy verklaar dat die
Suid-Afrikaanse Party
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hierdie droom sal verwesenlik as hy weer aan die bewind kom. Hertzog sien hierin
die skrikbeeld van 'n swart dominium waarin die regte van die blankes verswelg sal
word en hy dra die taak aan Langenhoven op om daarop te antwoord. Die resultaat
van hierdie opdrag is 'n dokument wat in die politieke geskiedenis as die ‘Swart
manifes’ bekend staan en wat Hertzog help om die verkiesing van 1929 met 'n
aansienlik versterkte meerderheid te wen. Daarin sê Langenhoven dat die saak wat
ter sprake kom, groter is as enige partybelange. Dit het te make met ‘die voortbestaan
of die ondergang van die witman en sy beskawing in Suid-Afrika. Die saak is groter
as hierdie of daardie verbygaande of selfs aanhoudend voortgaande ekonomiese
vraagstuk wat nie anders as langs politieke weg aangepak kan word nie. En die saak
is groter as die geskille tussen die een blanke ras en die ander, wat van tyd tot tyd
ons politieke lewe, en gelukkig ál minder en minder ons maatskaplike lewe, verstoor.
Daarom het ons die reg om met al die erns waartoe ons instaat is 'n beroep te doen
op elke burger, Hollandssprekend of Engelsssprekend, en wát ook sy politieke
neigings of vaste oortuigings mag wees, om met al die erns waartoe hy instaat is, sy
gewig en sy invloed met ons s'n te verenig en saam met ons te protesteer teen die
nuwe beleid wat nou, namens die Suid-Afrikaanse Party en by monde van sy leier,
aangekondig word.’ Hertzog, Malan en Tielman Roos se name verskyn onderaan
die dokument, maar dit was die uitsluitlike werk van Langenhoven.45 Die ‘Swart
manifes’ word in Die Burger en verskeie ander koerante afgedruk.46 In 'n stuk met
die titel ‘Ikabod’ wat hy onder die naam Sagmoedige Neelsie in Die Burger skryf,
kom Langenhoven op dié saak terug.47 Wat hy veral teen Smuts se plan het, is die
wanverhouding tussen blankes en swartes wat daar met so 'n staat tot stand sal kom,
en die grootse imperiale ideaal ten grondslag daarvan. ‘Cecil Rhodes’, sê hy smalend,
‘as Empire-bouer en Unionis-leier was jy 'n ABC-babetjie tot jou dood toe. Jy moes
later gebore gewees het sodat jy by 'n Hollandse Afrikaner kan kom skoolgaan het.
Jy was nie eens slim genoeg om Sappe te vang en aan te hou nie, laat staan Dutch
Afrikanerdom uitroei.’ Indien Smuts se droom verwesenlik word, beteken dit vir
Langenhoven die einde van die blanke Afrikaner: ‘die ontworteling van ons een en
enkele stam wat uit die bodem van Suid-Afrika groei en nergens elders nie’. Dit
beteken dan ‘dat ons in ons vroeë jeug van frisse nasieskap van die aardse toneel
moet verdwyn asof ons nooit gewees was nie’.
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Maar ten spyte van die politieke verskille het Langenhoven 'n groot eerbied vir die
intellek en veelsydigheid van Smuts gehad. 'n Mens kry trouens die indruk dat hy
Smuts bo Malan verkies het, want nêrens in sy geskrifte openbaar hy enige besondere
toegeneentheid vir die Kaaplandse leier van die Nasionale Party met wie hy in dié
hoedanigheid en as bestuurslid van die Kaaplandse tak tog ten nouste moes
saamgewerk het nie. Miskien was Malan vir die vinnige en rapsodiese Langenhoven
veels te stadig. Reeds in die vroeë jare van De Burger kom hy in botsing met Malan
as die koerant vir hom glad te traag is om van Hollands ontslae te raak en daar
Nederlandse verslae verskyn van politieke toesprake wat in Afrikaans gelewer word.
Waarskynlik was hy wrokkig oor Malan se konserwatiewe beleid en die feit dat De
Burger eers in 1922 finaal Hollands afwerp en van naam verander. In elk geval het
hy by herhaling lof vir Smuts se prestasies. Wanneer hy sy waardering vir Smuts se
Holism in 'n resensie in Die Burger uitspreek, ontvang hy 'n brief wat Smuts op 21
Oktober 1926 skryf en waarin hy Langenhoven bedank. Die lof is vir Smuts besonder
welkom, omdat hy daarvan bewus is dat sy boek hom ‘al spoedig die aantyging van
kettery op die hals sal haal’. En Langenhoven, so gaan hy voort, het ‘ten minste...
duidelik gesien dat daar een geheel ander gees in myn werk deurstraal’.
Ook by 'n ander geleentheid, toe Smuts deur die uittredende president van die
Britse Assosiasie beskryf word as juris, staatsman en wetenskaplike, sluit
Langenhoven hom by dié huldiging aan. Daar is ‘meer as een persoonlikheid...wat
onder die een naam van Jan Smuts deurgaan’.48 As Langenhoven aan die hand van
Eddington en Jeans teen die meganistiese materialisme van die negentiende-eeuse
wetenskap wil skryf, merk hy dat Smuts hom in sy presidentsrede voor die Britse
Assosiasie oor dieselfde saak uitgespreek het. ‘Wat ek wou gesê het’, skryf
Langenhoven op 5 Oktober 1931 in Aan stille waters, ‘het hy beter gesê, en daarby
het hy meer gesê, wat dit nie binne my vermoë was om te sê nie.... Dat Smuts
uitgesoek was as hoof en voorman van so 'n verhewe liggaam van wêreldberoemde
geleerdes in 'n vak wat nie sy beroepsvak is nie, was al 'n groot ding. Dat hy aan so
'n posisie reg sou laat geskied was baie om van hom te verwag. Maar hy het meer
gedoen as om die skynbaar onmoontlike verwagting te verwesenlik; hy het dit oortref.
Sy rede staan as een van die uitsonderlike klassieke grotes, soos díe van 'n Tyndall
meer as 'n halwe eeu gelede, en díe van 'n Schaefer net voor die groot oorlog - ja
meer, daardie albei, en ander

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

411
daarby, is nie net opgevolg nie maar vervang deur syne. As vooraanstaande in die
vooraanstaande kringe van die intellektuele wêreld het Smuts die luister van die
Afrikaner-naam nog glansryker gemaak.’49 Op hierdie artikel reageer Smuts in 'n
brief van 8 Desember 1931 waarin hy sy waardering vir die vriendelike kommentaar
teenoor Langenhoven uitspreek. ‘Wanneer ons Afrikaners op daardie voet mekaar
behandel’, skryf hy, ‘is ons ook op die weg na een hoër status op verstandelik gebied.
En ek verheug my dat jy, na wie ons almal opsien as ons Afrikaans letterkundige by
uitnemendheid, so een uitstekend voorbeeld gee aan alle jonge digters50 op daardie
gebied. Macte virtute!’51
Die waardering vir Smuts is 'n sprekende illustrasie dat Langenhoven verby die
partypolitiek kon kyk, al was die leier van die opposisie dan dikwels die prooi van
sy hekeling en al het hy graag die Sappe tot sy geliefde vyande verhef, dié groep met
wie hy die graagste gespot het. Maar met sy toetrede tot die Senaat was Langenhoven
gesetel in die rustige sfeer van die hoërhuis, waar hy nie meer so fel in die brandende
partypolitiek gestaan het nie, al het hy hierdie rustigheid dikwels en gretig vir 'n
groter rumoerigheid verruil wanneer hy beleidsake op politieke verhoë moes verdedig
of op versoek van Hertzog ingewikkelde beleidsrigtings van die regering in vlugskrifte
moes verdedig. Die posisie in die Senaat het Langenhoven genoeg tyd gegee om aan
sy skeppende werk af te staan, maar meer as een maal het hy met ‘die stilte en kalme
waardigheid’ van die hoërhuis gespot. Dit is 'n plek, so het hy by geleentheid geskryf,
waar die oues aan weerskante van die president een maal in die drie jaar of so
‘onstuimig teen mekaar’ word, sodat ‘die smorende kole’ weer 'n bietjie begin gloei
en 'n ‘vlammetjie’ in die ‘sombere skemer’ ontvlam.52
Maar alhoewel Langenhoven nie 'n spraaksame lid van die hoërhuis was nie, lewer
hy in die byna elf jaar van sy dienstermyn as senator 'n waardevolle bydrae met
enkele seminale toesprake.
Kort nadat hy tot die Senaat verkies is, neem hy op Donderdag, 7 Julie 1921, deel
aan die debat oor die rapport van die komitee wat verslag moes doen oor die interne
reëlings in verband met Hansardverslae wanneer die Senaat in sitting is.53 Die
aanbeveling van die komitee impliseer vir Langenhoven dat wanneer 'n lid die Senaat
in Engels aanspreek, hy verbatim in die taal van sy keuse weergegee word, behalwe
waar hy grammatikale foute begaan. Daarteenoor word 'n lid in Hooghollands
gerapporteer as hy Afrikaans praat, terwyl dit vir hierdie
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land 'n antikwariese taalvorm is, soortgelyk aan Latyn. Die lewende taal van die land
is Afrikaans, en Langenhoven protesteer teen die belediging van die gevoel van die
lede van die Senaat ‘when it is suggested that their speeches cannot be reproduced
verbatim but have to be translated into some other form of Dutch before publication
in the reports’. Met sy deelname aan hierdie bespreking lewer Langenhoven nie
alleen 'n bydrae tot die ordelike afhandeling van die verrigtinge in die Senaat nie,
maar probeer hy ook die posisie van Afrikaans in die Parlement bevorder. Ingevolge
die reglement van orde was dit nie moontlik om sy amendement ten gunste van
Afrikaans te aanvaar nie, maar in 1923 is die saak op aanbeveling van die
sessiekomitee vir huishoudelike reëling deurgevoer.54
Die taalkwessie was nie naastenby die enigste saak waaroor Langenhoven hom
as lid van die Senaat uitgelaat het nie, want sy bruikbaarheid as parlementariër blyk
juis uit die groot verskeidenheid onderwerpe waaroor hy kundig was en waarvoor
hy deur sy party as spreker ingespan kon word. Sake waaroor hy kon praat, was
onder meer landboukundige en ekonomiese aangeleenthede, wetgewing betreffende
besproeiing en waterregte, industrieë en die vryemarkstelsel, opvoeding en onderwys,
die onafhanklikheid van die regbank, die internasionale politiek en die kwessie van
Suid-Afrika se soewereiniteit en sy posisie as dominium binne die Britse Ryk.
Wanneer die vraagstuk van vrouestemreg ter sprake kom, is Langenhoven aanvanklik
daarteen gekant, ‘nie omdat ek beskou het dat die vrou nie goed genoeg is vir die
politiek nie, maar omdat ek beskou het dat die politiek nie goed genoeg is vir haar
nie’.55 Toe die saak voor die Senaat kom, word dit dan ook aanvanklik afgekeur.
Hertzog stel egter 'n wysiging van die wetsontwerp voor, sodat die Senaat weer oor
die saak kon besin. Tom Naudé, in daardie stadium 'n jong lid van die Volksraad en
baie jare later minister en president van die Senaat, vra by geleentheid aan
Langenhoven of die Senaat die wetsontwerp nou weer gaan afkeur. ‘Wel, ladies'
man, wat dink jy sal nou gedoen word? Dink jy die ou vrouens in die Senaat sal nou
aan die ander vrouens die stemreg weier?’56 Dié keer het die Senaat die wetsontwerp
goedgekeur!
Maar Langenhoven was as redenaar op sy beste wanneer hy gepraat het oor die
Afrikaanse taal en geskiedenis en oor die vertrapping van die regte van die Afrikaner,
sowel deur die Engelse en Sappe as deur mense wat hulself Afrikaners noem. In 'n
toespraak by geleentheid van die
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Krugereeufees wei hy uit oor Paul Kruger se kompromisloosheid maar ook oor sy
wysheid en sy ‘instinkmatige raaksien van die regte pad’.57 By 'n heldedagviering in
die Kaapstadse Koffiehuis op 7 Oktober 1927 besin hy lank voor N.P. van Wyk
Louw oor die essensie van heldedom. Oorlogshelde, so sê hy, het ons genoeg, maar
daar is groter helde as dié van die slagveld. ‘Om in 'n oomblik van geesdrif en
opwinding so 'n daad te verrig is groot, maar dis groter om te volhard in die eentonige
pligte van 'n lewensroeping teen aanhoudende mislukking en ontmoediging. Sulke
helde staan hoër as die oomblikshelde; die helde van die lewe is groter as die helde
van die dood.’58 En hy gaan voort deur te sê dat die werklike held nie net die vyand
moet oorwin nie. Die ‘swaarste proef van die held is nog verder as dit - dat hy
oorwinnaar moet wees in die stryd teen homself.... (W)at ek hier bedoel is die stryd
waarin hy moet worstel teen die ingewings van sy eie siel. En’, sê Langenhoven met
'n formulering lank voor die optrede van die ‘Fourth tempter’ in T.S. Eliot se Murder
in the cathedral, ‘daardie stryd is nie die swaarste wanneer die ingewings kwaad is
nie maar wanneer hulle goed is, wanneer al die beste wat in hom is, saamspan om
hom af te trek van die regte weg.’59 En in 'n toespraak wat hy in 1927 in die Paarl
hou, wys hy daarop hoe die Voortrekkers hulle nasionaliteit behou het, ten spyte van
pogings om hulle aan Engelse oorheersing te onderwerp.60
Terwyl Langenhoven naas sy waardering ook heelwat kritiek op Smuts gehad het,
was sy waardering vir Hertzog besonder groot. Ten grondslag hiervan lê die feit dat
Hertzog die belange van Suid-Afrika altyd onvoorwaardelik bo dié van ander lande,
in die besonder Brittanje, gestel het en omdat hy reeds as lid van die Bothakabinet
gunstig te spreke was oor die toekoms van Afrikaans - die eerste politieke figuur wat
dit in die openbaar gedoen het. Terwyl Botha en Smuts by die Vrede van Versailles
geen steen aangeroer het om iets in verband met ons onderhorigheid aan Brittanje
verander te kry nie, het Hertzog ná sy bewindsaanvaarding daadwerklike stappe
gedoen om Suid-Afrika tot groter selfstandigheid te lei. ‘Sonder stryd of twis’, skryf
Langenhoven in 1931, ‘met taktvolle minsaamheid, met 'n staatsregtelike
bekwaamheid wat uitgeblink het onder die uitgesoekte staatsregskundiges van die
wêreld, het hy in 1926 verkry wat ons en ons ouers in honderd jaar van worsteling
in die raadsale en op die slagvelde nie kon behaal nie - die erkenning, deur ons
voormalige oorheersers, van ons soewereine onafhanklikheid.’61
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Uit erkentlikheid vir die premier se groot staatsmanskap stel Langenhoven by Hertzog
se nege en vyftigste verjaardag op 3 April 1925 namens die Nasionale Party 'n
gelukwensing op en skryf hy 'n geleentheidsgedig. ‘Deur dae van stryd en nederlaag,
van teleurstelling en moedeloosheid’, so lui die gelukwensing, ‘was jy ons besieling
omdat jy ons harte verower het met jou hoë karakter, met jou voorbeeld van trou en
opoffering wat nooit na eie gemak of baat of roem gestreef het nie.’62 En by Hertzog
en sy vrou se silwerbruilof op 9 Oktober 1929 stel Langenhoven die adres op wat
die Nasionale Party vir sy leier aanbied en stel hy die heildronk op die premierspaar
in. ‘Die volk van die Unie van Suid-Afrika, dié wat vandag hier is en die duisende
wat nie hier is nie, het die eer en die voorreg om u met innige hartelikheid geluk te
wens op u silwer-bruilof. In die verhewe betrekking wat u nou verskeie jare onder
ons beklee en versier, het u dit bestendig reggekry om met die besef van die
waardigheid en verantwoordelikheid van u veel-eisende diens te verenig 'n vriendelike
minsaamheid van persoonlike omgang. En meer as dit, u het dit reggekry om met
daad en woord te bewys dat dit moontlik is vir elk van die twee groot dele van ons
samelewing om sy eie trots en roem te handhaaf en aan homself getrou te bly, sonder
om die ander seer te maak. Al die tyd en by elke geleentheid het u die skaal tussen
die een en die ander suiwer gehou en die gevoelens van weerskante gelykelik en
onpartydiglik eerbiedig. Nie as vreemdelinge het u onder ons verkeer nie; u het u eie
gemaak met ons en u met al ons strewe en belang vereenselwig. En daarmee het u
ons harte gesteel.... Mag die liewe Here u nog baie jare spaar en baie rykelik seën.’63
Ook by ander geleenthede was Langenhoven as gewilde redenaar bereid om vir
sy party op te tree. Wanneer hy in 1929 in die plek van dr. Malan die sluitingsrede
by 'n vergadering van die Nasionale Party moet hou,64 verwys hy na die jare van stryd
toe Hertzog met ‘Suid-Afrika eerste’ as slagspreuk geveg het en toe kiesers met die
beeld van ‘Bloed en Trane’ afgeskrik en van die party as 'n rewolusionêre party
gepraat is. Bloed is ‘nie gestort nie, hoewel dit onder die ander bewind herhaaldelik
gestort was. Die trane is gestort - deur die teëparty. Maar die res van die waarskuwing,
vrees ek, moet ons, om eerlik te wees, erken. Die Nasionale Party was en is vandag
nog, sekerlik, in een sin rewolusionêr. Wat die teëparty bang was dat hy sou doen,
en wat hyself aangekondig het dat dit sy plan was om te doen, het hy teweeggebring.
Hy
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het dit teweeggebring in weinige jare waar ons hele vorige geskiedenis, met geweld
en verset teen geweld, in tye van vrede en tye van oorlog, dit nie reggekry het nie.
Sonder bloed en trane, buiten die trane van skaam-kwaad en dronk-verdriet, het die
Nasionale Party die geskiedenis van Suid-Afrika omgewentel, nie hier en daar in 'n
kleine besonderheid nie, maar omgewentel in sy diepste grondslae, sodat die teëparty
die reg het om te sê hulle waarskuwing was nie ydel nie. Die Nasionale Party het 'n
ou Suid-Afrika gekry en daaruit 'n nuwe Suid-Afrika geskep.’ In dié verband wys
Langenhoven op die taal en die vlag en die feit dat Suid-Afrika sedert die
bewindsaanvaarding van Hertzog groter soewereiniteit geniet. ‘En dit alles is 'n
rewolusie; ons moet skuldig pleit op die klagte dat ons party rewolusionêr is. En dit
alles het ons reggekry deur die besieling van daardie eenvoudige beginsel deur
Hertzog afgekondig, die beginsel wat in elke land van die wêreld tel en by ons voor
die bewind van die Nasionale Party nog nooit getel het nie - My eie vaderland eerste.’
In die verkiesingsjaar 1929, toe die kwessie aktueel is of Suid-Afrika op die
goudstandaard moet bly of nie, is Hertzog 'n voorstander daarvan dat die status quo
gehandhaaf moet word, al het hy kort na Langenhoven se dood tog van standpunt
verander. Op versoek van Hertzog skryf Langenhoven dan die vlugskrif Goud of
papier?, waarin hy in leketaal vir die gewone burger die verskil tussen die goud- en
papierwaarde van geld uiteensit. Wat 'n mens hier weer, soos in sy talryke soortgelyke
geskrifte, opval, is die vermoë om verwikkelde ekonomiese aangeleenthede in
eenvoudige taal te stel. Langenhoven se argumente ten gunste van die behoud van
die goudstandaard het 'n nasionale basis. Aan die einde van sy betoog sê hy: ‘Honderd
jaar en langer het ons teen oorstelpende oormagte geworstel, nie om van wie ook te
neem wat syne is nie maar om te verdedig en te hou en te handhaaf wat ons s'n is niks meer nie as die reg van elke ander volk op aarde, om homself volgens sy eie
wil te regeer, om sy eie taal vir al sy doeleindes van omgang te gebruik, om sy
nasietrots aan homself en aan die wêreld te openbaar met sy eie vlag, om die diens
van sy land aan sy seuns te gee en sy eie hulpbronne vir sy eie welvaart te benuttig.’65
Daarom sien Langenhoven die handhawing van die goudstandaard as 'n
‘onafhanklikheidsoorlog’66 wat op 'n ander gebied as die slagveld voortwoed.
In dieselfde jaar skryf hy ook, hierdie keer met samewerking van J.H. Conradie,
die vlugskrif Die witman se pand, waarin Hertzog se
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standpunt oor die ‘naturelle-vraagstuk en die kieser se verantwoordelikheid’
uiteengesit word. In die deel wat hy geskryf het, neem Langenhoven standpunt in
teen 'n aantal Sappe wat hulle in 'n manifes teen Hertzog se wetsontwerp in verband
met die ‘naturellevraagstuk’ uitspreek. Volgens die manifes sal die afskaffing van
die Kaapse stelsel van ‘naturelleverteenwoordiging’ tot gevolg hê dat geen swartman
ooit dieselfde politieke status as 'n blanke sal kan besit nie en dat dit alle swartmense
in een laer sal jaag en aan hulle 'n gemeenskaplike grief sal gee. Dit is dus volgens
die manifes ‘'n agteruit stap...op grond van kleur of ras alleen’67 en dit maak van hulle
vreemdelinge in hul eie land. Die kwalifikasies vir stemreg moet eerder verhoog
word, sodat niemand ‘anders dan werklik beskaafde persone op die kieserslys kan
kom nie’.68 In reaksie hierop wys Langenhoven daarop dat swartes in Kaapland wel
op die gemeenskaplike kieserslys was, maar nie in die ander provinsies nie. Hy noem
syfers waaruit dit blyk dat blankes teenoor swartes in 'n verhouding van 1 teenoor 3
ten opsigte van die totale bevolking staan. Omdat die swart kiesers in die verlede
vereenselwig is met een van die twee politieke partye, beteken dit dat in al hoe meer
Kaaplandse kiesafdelings die ‘swart’ stem beslissend kan wees. In twaalf kiesafdelings
sou die uitslag sonder daardie stem anders uitgeval het.69 Daarom is dit Hertzog se
plan om swartes en ‘Kleurlinge’ deur blankes in die Parlement te laat verteenwoordig.
Aangesien dit egter 'n wysiging in die grondwet sou meebring, was 'n
tweederdemeerderheid nodig, wat in 1927 nie verkry kon word nie.70 Langenhoven
neem nie 'n duidelike standpunt in verband met die saak in nie, maar spreek die
gedagte uit dat die blanke kieser die mag het ‘om te sorg om sy mag vir die toekoms
te behou’.71 Uit so 'n uitspraak is sy gesindheid en standpunt dan tog duidelik, 'n
standpunt wat reeds by die aanvang van sy betoog onomwonde was waar hy sê: ‘Ter
wille van die naturel-self, sowel as ter wille van die blanke, moet daar na 'n oplossing
gesoek word waardeur die oorheersing van die witman verseker word vir die
toekoms.’72 Aan die einde van hierdie hoofstuk sal ons op Langenhoven se uitsprake
oor die ‘naturelle-vraagstuk’ terugkom, maar intussen kan 'n mens sê dat sy optrede
as vlugskrifskrywer in ‘diens’ van Hertzog soms veel te wense oorgelaat het en dat
hy dikwels vir so 'n belangrike taak 'n gebrek aan visie openbaar. Reeds met Goud
of papier? moes hy 'n saak verdedig wat kort daarna geblyk het nie ekonomies
haalbaar te wees nie.
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Omdat sy politieke vriende geweet het hoe 'n gewilde spreker hy is en hoe gevat en
geestig hy by 'n feestelike geleentheid kon optree, is Langenhoven ook dikwels gevra
om op kort kennisgewing 'n toespraak te lewer. Wanneer daar op Malmesbury na
afloop van 'n kongres van die Nasionale Party 'n tuinresepsie gehou word, lewer
Langenhoven die geleentheidstoespraak.73 Om te illustreer hoe Langenhoven dié tipe
toespraak opbou en met watter middele hy sy geestige effekte bereik, word dit hier
in sy geheel weergegee. Die toespraak is, soos talle ander, uit die vuis gehou en eers
later neergeskryf.
Meneer Voorsitter, dames en here - Ek is gevra om ook hier 'n paar woorde
te sê en ek het daar niks op teë nie: ek is nes 'n vrou, ek hou van praat.
Maar my gehoor is nou al na al die toesprake nes die man - hulle is moeg
van luister. Dus sal ek baie kort wees en nie 'n toespraak hou nie en ook
nie politiek gesels nie. Ek wil maar net met 'n paar korte woordjies melding
maak van drie verrassings wat ons afgevaardigdes hier ontmoet het, en
dan op die ent 'n formele afkondiging maak.
Die eerste verrassing was dat ons Malmesbury so heeltemal anders vind
as wat ons hom vir ons voorgestel het. Ons het almal kennis gemaak met
die verteenwoordiger van Malmesbury74 - in die Parlement, deur die pers,
en van die platform af. En ons het natuurlik verwag om te vind dat die
mense van Malmesbury net so voel en net so praat en net so dink soos
hulle verteenwoordiger. Nou vind ons dat hulle reëlreg die teenoorgestelde
is. Ek het gesê ek wil nie politiek praat nie en ek wil ook nie, maar as 'n
algemene beginsel, as 'n mens nou darem 'n verteenwoordiger het dan
moet jy sorg dat hy verteenwoordigend is. Ek gee aan die hand dat julle
in die toekoms daarvoor sorg.
Die tweede verrassing wat ons hier aangetref het - ons wat van die dorre
binneland kom - was die heerlike stroom badwater. Ons het almal gebaai
- sommige van ons twee-drie maal, hulle had dit nodig. Ek weet nie of
julle julle grond hier mis gee nie - dit lyk my baie vrugbaar; maar as dit
so is, ek verstaan nadat die badwater sy diens gedoen het vir liggamelike
gebruik word hy vir besproeiing benuttig. En dan wens ek diegene geluk
wat nou aan die beurt is om te lei. Ons het baie van die geil grond van die
Karro hierheen gebring. - Ek had 'n gesprek met die voorsitter, mnr. Tobie
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Louw, oor die bad en hy noem dit Bethesda. Ek dog toe sommer ek was
gelukkiger as die arme lamme man wat so lank gewag het. Ek het hier
genoeg engele aangetref. Geeneen van hulle het my egter in die bad kom
uithelp nie. Maar daar is baie geneeswerk vir hulle om te doen. Ek verstaan
daar is nog twee of drie Sappe hier om in die bad te sit. As die water kragtig
genoeg is om die Karroaanpaksel af te was sal hy sterk genoeg wees om
die Sappe te genees. En hulle moet genees word; ons het hulle hulp nodig;
dis vir ons onbestaanbaar dat hulle nog teen ons is - nee, nie teen ons nie,
teen hulself en teen hulle volk en hulle nageslag. En dáar is die werk van
die dames - ek is seker daar is geen een Sap onder hulle nie. Op die
Kongres het daar vanmore sekere lede teen die vrouestemreg gepraat. (Ek
wil nie op die saak ingaan nie: ek praat nie nou politiek nie.) Maar geen
een het teen die vroue-invloed gepraat nie. Ons beroep ons op julle om
daardie invloed te laat gelde.
Dan was daar 'n derde verrassing. Ons het gedog óns is nou agtervelders
en ons kom hier naar die verligte boland toe - ons sal hier niks as
nuwerwetse modes en maniere aantref. En instede daarvan het ons 'n baie
ouderwetse voorvaderlike gasvryheid hier ontvang. Nie net die
vriendelikheid van hierdie aangename geselligheid hier vanmiddag nie,
maar die hartelikheid van al die gesigte wat ons hier oral teëgekom het,
en die liefde waarmee ons elkeen by sy inwoning tuisgemaak is. Iemand
het gepraat van dertig jaar onthou: ek sal my verblyf op Malmesbury
honderd jaar onthou. Ek hoop ek sal lank genoeg leef om dit te bewys. Uit
naam van al die Kongreslede bedank ek die vriende van Malmesbury uit
ons hart uit.
Ek sluit met die afkondiging. Daar het by die Kongres 'n jonge dame naar
my toe gekom met tee wat sy verkoop ten behoewe van die Helpmekaar.
Ek het haar gesê ek drink nie tee nie maar ek wil haar nie affronteer nie:
ek sal haar ten nutte van die Helpmekaar, 'n pond gee vir 'n soen. Maar sy
was van mening dat die opoffering vir haar swaarder sou wees as vir my.
Vriende daardie aanbod is nog oop. (Spreker haal 'n pond uit en twee jonge
dames kom vorentoe en soen hom onder groot opgewondenheid van die
gehoor. Spreker gaan voort:) Bedaar tog, vriende - ek is nog nie klaar met
my afkondiging nie. Ek het opdrag van die geagte Voorsitter van ons
Kongres, Dr. Malan, om namens hom dieself-
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de aanbod te doen. (Opskudding.) Luister tog, vriende - ek is nog nie klaar
met my afkondiging nie. Ek het verder opdrag van al die ander lede van
die Kongres om namens elkeen van hulle ook dieselfde aanbod te doen.
Dus kan julle nou hier op 'n baie eenvoudige manier julle
Helpmekaar-fondse met 'n sewentig pond vermeerder. Na dit hoef ek niks
verder te sê nie.
'n Toespraak soos dié is 'n voorbeeld van met watter gemak Langenhoven 'n
geleentheidsrede kon lewer en watter geestige effekte hy as redenaar in belang van
sy party kon bereik. Maar sy beste stukke skryf hy wanneer hy hom satiries of
hekelend rig teen die Sappe, die Unioniste, die Engelse en dié eienaardighede by
ander volke, veral die Britte, wat die prooi van sy ironie en spot word. Kort nadat
hy in 1921 tot senator verkies is, skryf hy onder die pseudoniem Sagmoedige Neelsie
'n striemende stuk na aanleiding van 'n omsendbrief wat hy van die destydse Prins
van Wallis ontvang het. Dit is een van die briljantste stukke politieke hekeling wat
van hom bewaar gebly het, maar, sover vasgestel kon word, is dit nooit gepubliseer
nie. Waarskynlik het die redaksie van De Burger, só kort na Langenhoven se
verkiesing tot senator en met die Nasionale Party nog in die opposisie, gevoel dat
dit verstandig sou wees om dié artikel, geskryf deur 'n lid van die eerbiedwaardige
hoërhuis, maar agterweë te laat. Dit kon vertolk word as 'n aanval op die Britse
koningshuis, wat dit inderdaad gedeeltelik was! Hoe dan ook, dit bly 'n voortreflike
stuk en word hier as voorbeeld van dié soort geskrifte van Langenhoven weer in sy
geheel afgedruk. Dit is oorgelewer onder die titel ‘Uitbuiterij van snobberij’:75
Ek het lank geswijg in die kolomme van De Burger maar noudat die stene
begin te spreek voel ek mij gedronge om saam te praat. Buitendien is dit
hier 'n saak van gebiedende plig. 'n Mens kan nie 'n kroonprins se brief
onbeantwoord laat nie. Vanmore, namelik, toen ek mij pos oopmaak, was
daar tussen die rekenings en aanskrijwings 'n brief gedateer van ‘St. James's
Palace, S.W.’, 10 Maart, 1921, en eigenhandig onderteken ‘Edward P.,
Chief Scout for Wales’. Om te verhoede dat ek in mij onkunde die brief
aan 'n minder verhewe bron sou toeskrijf, is 'n geadresseerde koevert
ingesluit vir mij antwoord aan ‘H.R.H. The Prince of Wales, K.G.’ met
sij adres ‘St. James's Palace’. Nou ek is maar 'n per-
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soonlike persoon; aan mij skrijf 'n mens gevoegelik privaat deur die pos.
Maar die prins, afgesien nog van sij hoedanigheid als 'n Chief Scout is
omtrent so publiek als wat jij ooit kan wees sonder om koning te wees.
Wat sy toekomstige onderdane aan hom te sê het oor publieke
aangelegenhede behoort dus nie onder die gebreke van die geheime
diplomasie te lij nie. Dus, ten spijte van die terug-geadresseerde koevert
antwoord ek, als 'n lojale toekomstige onderdaan, opelik, om aan almaal
te laat sien dat ek nie misbruik wil maak van hierdie gelegenheid om
persoonlike doeleindes te bevorder nie. Ek hoop u sal mij, deur middel
van u kolomme, daartoe in staat stel. Nou ja, so goed als ek dan in mij
eenvoud magtig is:
Mag dit U Koninklike Hoogheid Behaag!
(Als ek UKH nie volgens verskuldigde vorm aanspreek nie, moet u tog
so genadig wees om dit nie aan onbeleefdheid toe te skrijf nie maar aan
dommigheid. Mij vader was nie 'n koning nie, buiten oor homself, en die
enigste adel waarop hij aanspraak had, was dié van sij siel. Dus het ek nie
in hoge kringe gesirkuleer nie en die geijkte vorms is vir mij 'n geslote
boek. Dis waar, ons bekvelders word nou langsamerhand aan 'n beter
opvoedings-kursus onderwerp. Ons het self hier 'n prins vir 'n goewerneur
en enkele van mij bekveld-maters, nasionale parlementslede namelik, het
al bij hom gaan dinner en duur sij-tabberdjies vir hulle vrouens gekoop
daarvoor; maar ek sou maar bokspringe gemaak het daar in die paleis.
Terwijl die kos nou so gemeen duur en sleg is hier in die Kaap, sou ek dit
waardeer als die plaselike prins mij nou en dan wou kos gee, maar dan
moet hij dit in sij agterplaas vir mij laat gooi.)
Ek merk dat u geagte brief met die drie volstruispluime versier is, en dít
verskaf mij genoege. Als ek nog die geskiedenis van u land onthou uit mij
Engelse skooljare, dan was dit één van u voorgangers - die Black Prince
- wat bij die Battle of Crecy (of was dit Agincourt? U sal onthou) daardie
motto aangeneem het. Dis al 'n ruime aantal honderdjare, dus als die vere
verslijt is en u wil drie varse hê, skrijf maar weer. Mij eie distrik
Oudtshoorn sal u drie verskaf, ek sweer, soos die Black Prince nooit gedra
het nie.
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Verder merk ek, tot mij grootste genoege, dat u bij die drie vere nog die
Duitse leus: Ich dien, behou het. Dit is 'n grootmoedige voorbeeld van
vergewe en vergeet, van Let bygones be bygones, wat ek van hierdie
gelegenheid gebruik wil maak om ernstig onder die aandag te bring van
sekere seksies van u toekomstige onderdane, in die Kaap en Port Elizabeth
bij voorbeeld.
Ek waag dit nie om te raai hoedat UKH daar in St. James's Palace op mij
nederige naam gekom het om aan mij te skrijwe nie. Miskien het u dit in
'n Hollandse Kerk-almanak onder die lijs van ouderlinge bespeur en daaruit
die vermoede geskep dat ek 'n onbesproke en welgegoede persoon is.
Onbesproke ja, welgegoed nee: die gevolgtrekking (als ek dit van 'n
koninklike redenasie mag sê) is maar gedeeltelik juis. Dus spijt dit mij om
u te leur te stel wat betref die beroep wat u op mij maak; namelik om bij
te draag tot die fondse van die Boy Scouts Association. Sovér als vermoge
betref sou ek UKH eerder verwijs naar sulke vriende van mij als ou Meneer
Keyter, LV, of neef Heyns wat die distrik Middelburg in die Volksraad
vertegenwoordig; of naar sulke vriende van u als Gen. Smuts en Sir Thomas
Smartt, of al was dit Meneer Jagger en Sir Abe Bailey. Met 'n
rekommendasie sal ek u altijd behulpsaam wees; self moet ek maar swaar
sukkel om die pot aan die kook te hou. Mij vrou het nie eens 'n ou sij-rokkie
om naar Prinse se dinners aan te trek nie. Buitendien, wanneer ek geldjies
te spaar het vir weggee, dink ek aan 'n honderdduisend van mij eie mense
hier in Suid-Afrika wat eerder daaraan moet bekommer wees om hulle
kinders kos te gee als om hulle in pop-uniforms te laat prijk en groot te
maak om hulle eie land te vergeet en vir Japan te gaan veg teen Amerika.
U skrijf aan mij dat daar 'n ‘erroneous impression abroad’ is dat die werk
van die Boy Scouts sonder geld gedrijf word, maar dat dit 'n ‘complete
misconception’ is. Hoe kon 'n verkeerde impressie dan ook anders wees
als 'n miskonsepsie? Bij mij egter, als UKH mij die vrijheid wil veroorloof
om dit te sê, het daardie valse indruk nog nooit posgevat nie. Ek het mij
nog nooit verbeel dat 'n mens 'n Empaaier kan drijf sonder om iemand te
krij om daarvoor te betaal nie. Maar hier wil ek nou darem eerlik wees, al
skrijf ek aan 'n Kroonprins. Al had ek duisendmaal die vermoge waarvoor
u mij, deur 'n ongelukkige ‘complete misconception’
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aansien, dan sou ek nog nie 'n enkele blik-trippens van die nuutste munterij
vir die gevraagde doel bijdraag nie al had u vader mij ook daaroor geskrijf.
Ek beskou dat militarisme 'n verderflike ding is vir enige staat en nog te
meer verderfelik vir 'n Empaaier omdat hij soveel meer gelegenheid en
aanleiding het om kwaad te doen. U staatsliede het mij te verstaan gegee
dat ons oorlog gemaak het terwille van vrede. Nou kom u mij te verstaan
gee dat ons vrede gemaak het terwille van oorlog. Nee, Hoogheid, mij
nederige beskouing is dat ons ons jeug moet opvoed in die beginsels van
vreedsaamheid en mensliewendheid; om hulle plig als burgers te verstaan
en te leer om met harde werk hulle eie geluk en die geluk van hulle
maatskappij te bevorder; en ek beskou dat dit verkeerd is om hulle op 'n
gevoelige en vatbare leeftijd met ambiesie vir avonture en skilderagtige
romantisisme en bloeddorstigheid onder valse vrome name aan te steek.
Die bioskoop is al erg genoeg.
UKH sal mij openhartigheid te geredeliker vergewe omdat uself, soos ek
opmerk, met die stroom van demokrasie begin saam te swem. In u ge-eerde
brief herinner u mij aan u ‘recent tours’. U begin dus te besef (afgesien
selfs van die voorbeelde van Duitsland en Oostenrijk en Rusland en Siena
en Portugal) dat die vorstehuis nie meer in verhewe isolasie kan blij sweef
nie; dat sij gesag nie meer als 'n ‘divine right’ uit die hemel daal nie maar
bij die wil van die volk moet gesoek en desnoods naar gevrij word. Maar
wanneer 'n mens dan 'n wil soek moet jij verwag om hom te krij.
Gee tog mij onderdanige en eerbiedige groete aan u vader, die koning. Op
hom hoop ek is nie van toepassing nie die gesegde van u grote digter:
‘Uneasy lies the head that wears a crown.’ En dit nieteenstaande herhaalde
stakings, direkte aksie en ander siemptome in die onmiddellike nabijheid
van St. James's Palace wat meer naar die dreigende onweerswolke van 'n
toekomstige rewolusie lijk als naar die sonnige atmosfeer waarin Boy
Scouts hulle vlaggies en uniformpies met effekte kan vertoon.
Met die versekering van mij steeds blijwende hoogagting,
Het ek die eer mij te noem,
UKH's eerbiedigste dienaar,
Sagmoedige Neelsie.
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IV
As politikus was Langenhoven iemand wat dikwels agter die skerms in gesprekke
veel gedoen het, sonder om sy bydrae aan die groot klok te hang. As redenaar het hy
waardevolle dienste vir sy party verrig, want hy was iemand wat sy gehoor enduit
kon boei en sy saak logies en met die nodige afwisseling kon uiteensit. Behalwe as
bestuurslid van die Kaaplandse Nasionale Party het hy nooit 'n noemenswaardige
posisie as politikus beklee nie, hoewel hy met sy kundigheid op die gebied van die
onderwys en opvoeding waarskynlik 'n belangrike bydrae sou kon gelewer het indien
dié portefeulje in die kabinet aan hom toegewys is. Maar Hertzog het nooit 'n
kabinetspos vir Langenhoven oorweeg nie. Daarvoor was Langenhoven te
indiwidualisties en wispelturig. Hy sou waarskynlik niks daarvan gedink het om in
'n kritieke stadium sy teenkanting teen 'n bepaalde beleidsrigting sterk uit te spreek
en hom onwrikbaar daarteen te verset nie, want Langenhoven se eerlikheid was vir
hom belangriker as enige politieke diplomasie of plooibaarheid.
Ten spyte van hierdie karaktertrek, wat hom in 'n sekere sin juis ongeskik gemaak
het vir die realiteite van die politieke lewe, is Langenhoven tog by herhaling deur
Hertzog ingespan om bepaalde beleidspunte van die Nasionale Party in helder en
eenvoudige taal vir die kieser uiteen te sit. Sy skryftalent is dus deur sy party gebruik
om ingewikkelde sake bevatlik te maak, want daar was niemand in die land wat so
duidelik kon skryf as Langenhoven en so 'n aanklank by die publiek gehad het nie.
In 'n sekere sin was hy dus die skriba van die Nasionale Party, die persoon wat sy
kuns in diens van die politiek moes stel. Anders as by iemand soos D.J. Opperman,
by wie dit by tye tot 'n ondraaglike spanning en 'n sekere dualiteit gelei het, was so
'n funksie vir Langenhoven geen probleem nie. As didaktikus wou hy veral juis
volksopvoeder by uitnemendheid wees vir sy mense, wat baie dinge in hul lewens
moes ontbeer. Om ingewikkelde sake bevatlik aan hulle oor te dra, was ten volle
deel van die taak wat hy aan homself opgelê het.
Van die geleentheidstukke wat Langenhoven as essays geskryf of as toesprake
gelewer het, getuig soms van insig in en visie op die onderwerp, soos sy besinning
oor heldedom en die bydrae oor Paul Kruger in Aan stille waters I. Maar dikwels
soek 'n mens in sy bydraes op dié gebied tevergeefs na 'n ruim blik op 'n bepaalde
vraagstuk en meermale bly 'n toespraak of geleentheidstuk vassteek in die partypolitiek
of 'n
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kleinlike geploeter, alleen gered deur Langenhoven se ratse woordgebruik of geestige
stelwyse. In 'n stuk soos Goud of papier? berus die hele betoog byvoorbeeld op die
nasionale waardigheid van die Suid-Afrikaner en ignoreer hy die ekonomiese
realiteite. 'n Mens het die gevoel dat hy hom in so 'n geval tot 'n blote skriba reduseer,
'n soort klerk wat in diens van Hertzog skryf en na die pype van die Gryse Eminensie
moet dans! In dié verband is dit dan insiggewend om Etienne Leroux se
karakterisering van Langenhoven vollediger aan te haal, selfs al sal 'n mens enkele
woorde anders kies of uitsprake nog verder wil nuanseer. Langenhoven was, volgens
Leroux, 'n man ‘met die voorkoms van 'n romantiese poëet, met die eensaamheid
van iemand wat sy tyd jare vooruit is - iemand wat eintlik sy talent verspil het om
sy eie mense te leer lees omdat hy deernis vir sy eie in sy hart gehad het en in die
proses iets opgeoffer het waarvan niemand geweet het nie. 'n Pionier wat 'n slagoffer
geword het van sy lotsbestemming om pionier te moet wees.’76 Leroux maak hierdie
uitspraak in die eerste plek na aanleiding van Langenhoven se skeppende werk, maar
dit is ook en veral van toepassing op die veelvuldige toesprake en ander politieke
geskrifte. Uit meelewing met sy mense het Langenhoven tot die politiek toegetree,
omdat hy die wetgewende pad as die enigste weg gesien het waarlangs Afrikaans as
taal tot sy reg sou kom. As volksopvoeder, 'n taak wat die tydsomstandighede op
hom gelê het, moes hy dus noodwendig sy toegewings aan die publiek maak en sy
betoë so bevatlik as moontlik skryf. En as partypolitikus was hy gebonde aan sy
besondere politieke groepering se kyk op sake, selfs al het hy dan dikwels 'n eie
indiwidualistiese Langenhoviaanse stempel daarop afgedruk. As partypolitikus moes
hy noodwendig sy visie beperk en met oogklappe na dinge kyk.
Veral teleurstellend, as 'n mens dit teen die agtergrond van die huidige tydsgewrig
bekyk, is die feit dat Langenhoven klaarblyklik weinig begrip vir die nood van die
swart bevolking van Suid-Afrika openbaar en geen visie toon op die
langtermyn-rampspoed wat op 'n beleid van diskriminasie sou volg nie, al sou dit
aan die ander kant absoluut verkeerd wees om hom as 'n rassis te bestempel. Uit
getuienis van baie mense blyk onteenseglik dat Langenhoven se verhouding met die
bruin mense van sy onmiddellike omgewing baie goed was en dat hy hulle op 'n
menswaardige wyse behandel het, al was hulle vir hom van die arbeidersklas en
derhalwe nie volledig deel van sy vriendekring nie. 'n Mens moet ook, wat hierdie
saak betref, toegewings maak vir die
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eise en gedragspatrone van die maatskappy waarbinne hy geleef het. Waar daar
raspejoratiewe in sy werk voorkom, is dit eweneens ingegee deur die
tydsomstandighede en die kodes van sy maatskappy.
Die bewering sou egter gemaak kan word dat van Langenhoven se tydgenote wél
'n begrip vir die swart massa gehad het en in hulle werk blyke daarvan gee dat hulle
die nood van dié mense begryp en hulle daarvoor beywer het om dit te verlig. So 'n
figuur is byvoorbeeld Agnes Hoernlé, wat baie nou by gemeenskapdiens betrokke
was en haar daarvoor beywer het om die las van die minder bevoorregte lae van die
bevolking te verlig. 'n Mens kan egter sê dat dié vergelyking nie heeltemal opgaan
nie. Hoernlé was as Engelssprekende lid van 'n deel van die bevolking wat nie in 'n
taal- en kultuurstryd vir haar eie mense betrokke was nie en kon haar kragte derhalwe
in 'n baie groot mate aan maatskaplike diens wy. Langenhoven se maatskaplike diens
was gerig op sy eie mense, vir wie hy 'n menswaardigheid naas die Engelstalige
bevolkingsdeel moes beding en vir wie hy met die oog daarop van hulle eie taal
bewus moes maak. En om aan hierdie stryd geloofwaardigheid te verleen, moes hy
daardie taal ontwikkel tot 'n fyn instrument wat geskik is vir literêre doeleindes. Dít
kon hy alleen doen deur daardie taal te skryf en tot die literatuur daarvan by te dra.
Dit sou dus 'n regverdiger vergelyking wees om hom met iemand soos Smuts te
vergelyk, 'n politikus wat in dieselfde tyd as hy werksaam was en soos hy tot die
Afrikanervolk behoort het, al het hulle polities van mekaar verskil. En dan is die
vergelyking vir Langenhoven geensins ongunstig nie, want Smuts self het niks of
weinig gedoen om die swart bevolking se nood op te hef of om in die jare van sy
premierskap 'n duidelike beleid te formuleer waarvolgens hulle maatskaplike
agterstand uitgewis kon word. Hy het selfs by meer as een geleentheid nie geaarsel
om militêr teen hulle in te gryp as dit volgens sy oortuiging nodig was nie.77
Maar dit sou in elk geval verkeerd wees om Langenhoven as politikus met mense
soos Smuts of Hertzog te vergelyk of om sy soort volksopvoeding teenoor dié van
Hoernlé te stel. Langenhoven en Hoernlé het op twee verskillende terreine beweeg
en as politikus was Langenhoven nooit 'n prominente figuur soos Smuts en Hertzog
nie. Politieke ambisie as sodanig het hy nooit gehad nie. Hy het alleen tot die
Provinsiale Raad en die Parlement toegetree om die saak van Afrikaans te bevorder.
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Sy eintlike bydrae as politikus lê dus op hierdie klein maar vir hom uiters belangrike
gebied, dié gebied waarop hy sy missie in die lewe gevind het. In die Kaaplandse
Provinsiale Raad het hy daarin geslaag om binne enkele weke na die aanvang van
sy dienstermyn Afrikaans tot onderwystaal te verhef. As lid van die Volksraad en
veral van die Senaat was sy belangrikste bydrae die verkryging van groter staatkundige
regte vir Afrikaans, 'n proses wat uiteindelik tot die amptelike erkenning van Afrikaans
as landstaal naas Engels sou lei. Hoe Langenhoven te werk gegaan het om dít te
bereik, is die onderwerp van die volgende hoofstuk.
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Welhaas die enigste figuur onder Afrikanerpolitici wat in Langenhoven se tyd wél 'n visie in
verband met die swart bevolking gehad het, was F.S. Malan, wat by die Nasionale Konvensie
voor Uniewording stemreg vir die swartes bepleit het. Malan was egter van 1924 af as lid van
die Suid-Afrikaanse Party in die opposisie en kon nie sy visie in die praktyk verwesenlik nie.
Bettie Cloete se Die lewe van sen. F.S. Malan (Johannesburg, 1946) vertel die verbluffende
lewensverhaal van hierdie man.
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Hoofstuk XVII
Die amptelike erkenning
I
1914 SY MOSIE IN VERBAND MET Afrikaans in die
Kaaplandse Provinsiale Raad deurloods en die rade van Transvaal en die
Oranje-Vrystaat kort daarna, met Natal 'n paar jaar later, dieselfde weg volg, beteken
dit nie dat Afrikaans oornag deur almal as onderwystaal aanvaar is nie. Van
Engelstalige kant was daar steeds jare lank die gebruiklike minagting vir ‘the taal’
en het koerante soos die Cape Times en Cape Argus voortgegaan met hul afwysende
en kleinerende houding. Ook die feit dat Hollands in artikel 137 van die grondwet
as ampstaal saam met Engels erken word, is deur dié koerante eenvoudig stilswyend
geïgnoreer. Tydens Botha en Smuts se regerings was tweetaligheid in die staatsdiens
maar 'n dooie letter en is mense wat op hul taalregte aangedring het, soms brutaal
beledig.
Maar ook in Afrikanergeledere, meestal by vooraanstaande akademici en
opvoedkundiges, was daar 'n uiterste skeptisisme in verband met Afrikaans en het
baie mense bly voorkeur gee aan Nederlands, 'n taal wat met sy ryk letterkunde en
lang tradisie vir hulle na 'n sterker bolwerk teen die magtige Engels gelyk het. Selfs
uit oorde waar 'n mens dit allermins sou verwag, was daar 'n geringskatting van
Afrikaans. Op 'n politieke vergadering op Gezina in 1915 het iemand aan H.J. Postma,
sekretaris van die Nasionale Party in Transvaal, gevra waarom die notule van die
partykongres in Nederlands uitgestuur is, en nie in Afrikaans nie. Postma se antwoord
was: ‘Waarom dra u 'n boordjie, broek, baadjie, skoene en kouse? Dit is tog makliker
om in 'n streepsak gate te sny en dit aan te trek, nie waar nie? Maar as u nou beter
klere kan kry, waarom sal u 'n streepsak aantrek?’1 In 1916 kon Langenhoven tydens
'n ondersoek om vas te stel in hoeverre die Taalordonnansie van 1912 met sy
gelykberegtiging van Hollands en Engels in die praktyk van die onderwys toegepas
word, van sy medelede geen steun kry vir sy standpunt dat alleen Afrikaans - en nie
Nederlands nie - op skool sou deug. Hy was dus verplig om 'n minderheidsverslag
in te lewer.
En tog was daar oral blyke dat Afrikaans besig was om veld te wen. In Julie 1914
verskyn Ons Moedertaal, amptelike orgaan van die AfriWANNEER LANGENHOVEN IN
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kaanse Taalvereniging, onder redaksie van J.J. Smith, Tobie Muller en Gordon
Tomlinson, en kort daarna word 'n vergadering van die ATV op Stellenbosch gehou.
Op hierdie vergadering is ingrypende besluite geneem om Afrikaans erken te kry as
Bybel- en kerktaal, as medium by skool- en universiteitseksamens en as amptelike
landstaal kragtens artikel 137 van die grondwet. Afgevaardigdes is op dié byeenkoms
benoem om die besluite aan die betrokke liggame oor te dra.2 In Mei 1916 is Ons
Moedertaal verenig met die nuwe maandblad De Huisgenoot onder redaksie van J.J.
Smith, maar die inhoud was oorwegend in Afrikaans en vanaf die vierde nommer
het ook die redaksionele hoofartikel in Afrikaans verskyn. In Desember 1917 is die
naam van die blad in Die Huisgenoot verander.3 In 1918 begin Die Boerevrou as die
eerste Afrikaanse tydskrif vir vroue in Pretoria, terwyl De Burger aan die begin van
1922 sy naam na Die Burger verafrikaans en toenemend meer - insluitende die
hoofartikels - in Afrikaans publiseer.
Ook in kerklike kringe was daar roeringe, al was die Hollandse kerke jare lank
nog die sterkste bolwerk vir Nederlands. In Augustus 1914 hou B.B. Keet voor die
ATV op Stellenbosch sy toespraak oor ‘Die Bybel in Afrikaans’, waarmee die stryd
vir die Bybelvertaling in die Tweede Afrikaanse Beweging 'n aanvang neem, selfs
al was daar aanvanklik sterk teenstand en kon ook Langenhoven in dié stadium nog
moeilik van die Nederlandse Statevertaling afstand doen. Reeds in Mei 1916 het die
Vrystaatse sinode van die Ned. Geref. Kerk egter Afrikaans as kerktaal erken. Op
die sitting is ook besluit tot die vertaling van die Bybel en die gefedereerde en ander
Hollandse kerke is uitgenooi om hiertoe saam te werk. Transvaal het aarselend gevolg,
maar die saak verwys na die Raad der Gefedereerde Kerken, wat die tyd nog nie ryp
geag het vir die erkenning van Afrikaans in die kerke nie. Twee jaar later, in Maart
1919, het die raad egter van standpunt verander, terwyl die Gereformeerde Kerk
reeds in 1917 en die Hervormde Kerk in 1919 Afrikaans as kerktaal aanvaar het. Die
grootste vesting van Hollands was nog die Kaapse Ned. Geref. Kerk, waar die
Stellenbosse Kweekskoolprofessore steeds groot invloed gehad het. In November
1919, na 'n verdere pleidooi deur B.B. Keet, het die sinode egter Afrikaans as kerktaal
erken. Langenhoven se vlugskrif ‘De heilige ennen van Rehum en Simsai’ het hierin
geen geringe rol gespeel nie.4 De Kerkbode, die orgaan van die Ned. Geref. Kerk,
verafrikaans gaandeweg en word in Augustus 1932 Die Kerkbode.
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Met hierdie groeiende belangstelling en erkenning kon Afrikaans in die onderwys
nie agterweë bly nie. Die meerderheidsrapport van die kommissie van 1916 om die
sterwende Nederlandse taal in Suid-Afrika aan die gang te hou, was sonder enige
praktiese resultaat. In 1918, agtien maande later, het die administrateur, sir Frederic
de Waal, self 'n ordonnansie by die Kaaplandse Provinsiale Raad ingedien, wat sonder
teenstand aanvaar is, waardeur Afrikaans op skool die plek van Nederlands sou
inneem. Dit was dus in die praktyk 'n wettiging van die Langenhoven-resolusie van
1914, ‘met wegneming van belemmerende voorwaardes’.5 In dieselfde jaar is
leerstoele in Afrikaans, op sterk aandrang van studente,6 aan die Universiteit van
Stellenbosch en die Grey-universiteitskollege (die latere Universiteitskollege van
die Oranje-Vrystaat) ingestel. Reeds in daardie stadium het die studie van Afrikaans
in wetenskaplike verhandelinge aan Europese universiteite neerslag gevind en is
Afrikaans as medium vir die Amsterdamse proefskrifte van E.C. Pienaar (1919),
P.C. Schoonees (1922) en J.J. le Roux (1923) gebruik. Toenemend het dit onder
Afrikaners algemene gebruik geword om wetenskaplike studies op verskillende
vakgebiede in Afrikaans te publiseer. Die Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, van 1925
af amptelike orgaan van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, was
van sy eerste nommer in Junie 1922 in sy geheel in Afrikaans.7
Maar die grootste deurbraak ten gunste van Afrikaans moes uiteindelik - dít het
Langenhoven met sy toetrede tot die politiek besef - op staatkundige terrein en deur
wetgewing kom. In 1914 kon hy die eerste stap daartoe doen met sy mosie in die
Kaaplandse Provinsiale Raad. In sy minderheidsrapport van 1916 onderstreep hy
andermaal die wenslikheid van Afrikaans as medium in die onderwys. In 1918 kon
hy ook die resolusie van sir Frederic de Waal steun en verder telkens op politieke
vergaderings die belangrikheid van Afrikaans beklemtoon. Maar tot 1920, met sy
verkiesing as lid van die Volksraad, was hy nog nie in 'n posisie om daadwerklik iets
tot die verdere staatkundige status van die taal by te dra nie.
In Maart 1918 stel sy medetaalstryder en letterkundige kollega J.H.H. de Waal
egter in die Volksraad voor dat Afrikaans vir die doeleindes van die staatsadministrasie
inbegryp moet word onder Hollands as een van die offisiële tale van die Unie.8 Dit
amendeer min. N.J. de Wet, minister van justisie, om wetsontwerpe en wette van die
Parle-

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

430
ment en offisiële dokumente van die Volksraad en Senaat uit te sluit. In verband met
De Waal se mosie en De Wet se amendement merk Langenhoven in U dienswillige
dienaar op dat albei van die standpunt uitgegaan het dat geen wysiging van die
grondwet nodig was nie. Artikel 137 moes derhalwe só vertolk word dat Afrikaans
saam met Nederlands onder die term ‘Hollands’ in die grondwet kon ressorteer. Dié
amendement het egter geen voorsiening vir Afrikaans as skryftaal van die Parlement
gemaak nie. Hieroor merk Langenhoven op: ‘Selfs formeel was die bewoording
koddig-onlogies: as jy eers die wettige erkenning gedoen had dat Afrikaans onder
Artikel 137 inbegrepe was, hoe kon jy dan lid of klerk verbieë om hom in die
Parlement te gebruik?’9 Tog was De Waal se mosie 'n groot stap in die regte rigting,
want dit het volgens Langenhoven ‘die hele staatsdiens in al sy vertakkings vir
Afrikaans oopgesit’.10
Tussen 1918 en 1925 het die stryd vir Afrikaans onvermoeid voortgegaan. Die
nie-amptelike gebruik van die taal het geweldig toegeneem en die amptelike erkenning
was die vurige wens van baie mense. Die probleem was dat artikel 137 toe nog nooit
voor 'n hof getoets is nie. Indien 'n hof sou besluit dat Afrikaans en Nederlands twee
aparte tale is wat nie deur die begrip ‘Hollands’ in die grondwet gedek word nie, sou
daar drie amptelike tale wees in plaas van die twee waarvoor die grondwet voorsiening
maak.
Dat so 'n dilemma wel kon ontstaan, is in die vooruitsig gestel deur 'n artikel van
Melius de Villiers in die South African Law Journal van 1919.11 De Villiers was
vroeër hoofregter van die Oranje-Vrystaatse Republiek en in die jare 1905 tot 1912
professor in die regte aan die Universiteit van Leiden. Neerhalend oor Afrikaans as
taal verwys hy na 'n voorval in Transvaal waar 'n dagvaarding in 'n magistraatshof
uitgereik is ‘in the form of language which has come to be known as “Afrikaans”,
that is to say, a form of Dutch language somewhat simplified, and also corrupted,
owing to various causes peculiar to South Africa. An objection was raised to this
summons on the ground that it was not drawn in either of the official languages of
the Union. This objection, however, was overruled, seemingly on the ground that it
was in Dutch, though rather bad Dutch.’12 De Villiers meen egter dit is nie onmoontlik
nie dat 'n ander magistraat die standpunt kon huldig dat, ‘though even a considerable
number of grammatical errors might not vitiate a summons, yet when it was
intentionally drawn up in such a manner that
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its language constituted a distinct departure from the official Dutch, he would not
be bound to accept it, as little as when a summons intended for an English-speaking
defendant is drawn in pidgin-English.’13 Uit 'n regsoogpunt meen De Villiers dan dat
‘Engels’ in die grondwet op die taal van Engeland dui, terwyl ‘Hollands’ op die taal
van Holland betrekking het, 'n interpretasie wat volgens hom deur enige woordeboek
van die Engelse taal bevestig sal word. ‘The term “Dutch”, therefore,’ gaan hy voort,
‘cannot be made to include any language derived from the language of Holland, just
as little as the term English can be made to include pidgin-English. There is nothing,
therefore, in Section 137 of the South Africa Act that authorises or justifies the use
of “Afrikaans” in legal documents.’14 En die ondersteuners van Afrikaans, so sê hy
ten slotte, gee voor Afrikaans ‘is not a mere dialect or patois but a “taal” or
language’.15
Met Melius de Villiers se status as regsgeleerde was die konstitusionele regsposisie
van Afrikaans in die lig van sy argumente nie bloot 'n akademiese kwessie nie, maar
iets waarmee die wetgewers deeglik rekening sou moes hou. Indien die Parlement
'n wetsontwerp sou aanneem wat in die hof betwis kon word, sou dit in die praktyk
meebring dat alle wette vanaf die goedkeuring van Afrikaans onwettig sou wees.
Tog het dié moontlikheid nie die ywer vir Afrikaans gestuit nie. As amendement
op 'n ander mosie het Langenhoven in 1921 in die Senaat voorgestel dat Afrikaanse
toesprake in Afrikaans - en nie in Nederlands soos gebruiklik nie - gerapporteer moes
word. Daar was egter nie 'n regstreekse stemming oor die spesifieke voorstel nie en
die amendement het saam met ander op grond van die prosedure verongeluk.16 In
1923 het die sessiekomitee vir huishoudelike reëling wel die gebruik van Afrikaans
aanbeveel en die Senaat het besluit dat Afrikaanse toesprake in die vervolg in
Afrikaans gerapporteer sou word.17 In hierdie jare was daar 'n onderbreking in die
Volksraad se Hansardverslae. Toe dit in 1924 hervat word, is die verslaggewers
eenvoudig administratief aangesê om Afrikaanse toesprake in Afrikaans weer te gee,
sonder dat die Volksraad 'n besluit daartoe geneem het.18 Hieroor merk Langenhoven
op: ‘Dis nie die enigste geval waar die Afrikaanse vloedgolf by die wetgewende
gesag verbygestroom het nie.’19
Aan die begin van 1925 was die situasie in die Parlement dus dat almal, op enkele
uitsonderinge na, naas Engels Afrikaans gepraat het, hoewel die wetgewing self in
Nederlands en Engels opgestel moes
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word. Die grondwet van 1909 het bepaal dat Engels en Hollands die twee amptelike
tale is en artikel 137 het geen melding gemaak van Afrikaans of die Afrikaanse vorm
van Hollands nie. Reeds in 1914 het Langenhoven in die Kaaplandse Provinsiale
Raad by die indiening van sy mosie betoog dat die beraadslagings in Afrikaans in
die raad onwettig sou wees as Afrikaans nie onder ‘Hollands’ in die grondwet
inbegrepe was nie. Met sy voorstel van Maart 1918 in die Volksraad wou J.H.H. de
Waal te kenne gee dat die tyd ryp was om Afrikaans vir amptelike staatsgebruik te
erken. Die implikasie was dan dat die Volksraad sou aanvaar dat die grondwet
Afrikaans as 'n vorm van Hollands beskou. Só wou die raad dit egter in hierdie
stadium nog nie goedkeur nie. Op 'n amendement van die destydse minister van
justisie is egter besluit dat Afrikaans onder Hollands inbegryp is en vir alle staatsen amptelike doeleindes gebruik mag word, behalwe by die opstel van wetgewing
en in amptelike dokumente van die regering en raad.
Hierdie beslissing was, ondanks voorbehoude,20 'n belangrike stap op die weg na
volle wetlike erkenning. Dat die aangeleentheid in die jare tussen 1918 en 1925 nie
verder gevoer is nie, kan gedeeltelik daaraan toegeskryf word dat die Suid-Afrikaanse
Party aan die bewind was en dat sowel Botha as Smuts nie veel erg gehad het aan
die nasionale strewe van die Afrikanergemeenskap nie. Met die verkiesingsoorwinning
van 1924 en die bewindsaanvaarding van Hertzog was die tyd egter meer as ryp dat
die taalkwessie tot 'n bevredigende eindpunt gevoer kon word.

II
Op Woensdag, 18 Februarie 1925, het dr. D.F. Malan, die nuwe minister van onderwys
en binnelandse sake in die Paktregering, in die Volksraad voorgestel dat 'n
gesamentlike komitee van die Volksraad en Senaat benoem word ‘om de kwestie te
overwegen of, en indien wel, in hoeverre, de Afrikaanse vorm van de Hollandse taal
in plaats van de Nederlandse taal-vorm van Hollands gebruikt zal worden ten aanzien
van Wetsontwerpen en Wetten van het Parlement, alsook ten aanzien van officiële
dokumenten van beide Huizen’.21
Die volgende dag, Donderdag, 19 Februarie, het Malan sy voorstel in die
aanwesigheid van Langenhoven in die Senaat toegelig. Hy het
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daarop gewys dat die bewoording met groot sorgvuldigheid gekies is. Daar word nie
van 'n Afrikaanse en 'n Nederlandse taal gepraat nie, want dit kan moontlik die indruk
wek dat die twee heeltemal aparte selfstandige tale is. Die bewoording is só gekies
om te beklemtoon dat Nederlands en Afrikaans vorme van dieselfde stamtaal is,
sodat ‘Hollands’ in dié geval die generiese term is en Afrikaans en Nederlands die
spesies benoem. Die vorige dag is in die Volksraad teen hierdie terminologie beswaar
gemaak op grond van die feit dat dit nie in Nederland so gebruik word nie. Malan
wys egter daarop dat in Nederland met die woord ‘Hollands’ die Nederlandse dialek
van die provinsie Noord-Holland aangedui word. In Suid-Afrika word van ‘Hollands’
en ‘Hoog-Hollands’ gepraat, selde van ‘Nederlands’. ‘Dit is die kontensie aan die
kant van sommige van die vernaamste persone wat deelgeneem het aan die Nasionale
Convensie’, gaan Malan voort, ‘dat waar die woorde “Hollandse Taal” toe gebruik
geword is in Artiekel 137, dit altans in hul gedagte was om daaronder te begryp nie
alleen wat ons noem die Nederlandse Taal maar ook die Afrikaanse vorm. Hulle het
daarmee rekening gehou dat die Afrikaanse taalvorm al meer in status in die toekoms
sal toeneem en die heersende taalvorm in die toekoms in Suid-Afrika sal word.’22
Indien ons nou van die veronderstelling uitgaan dat Afrikaans 'n aparte taal is van
Nederlands, raak dit artikel 137. Dit sou beteken dat die Senaat nie 'n resolusie kon
aanneem om Afrikaans in die plek van Nederlands te stel sonder 'n wysiging van die
grondwet nie.
Malan meen egter dit is die algemene beskouing van die Senaat, soos ook sy eie
siening van sake, dat Afrikaans en Nederlands twee taalvorme is van wat in die
grondwet ‘Hollands’ genoem word. Afrikaans was van die begin af 'n vorm waarvan
lede na eie keuse gebruik kon maak; die enkele lid wat hom wel van die Nederlandse
taal bedien, sou in Nederland die reaksie ontlok, soos dit inderdaad dié van 'n
besoekende Nederlander ontlok het: ‘Zulk Afrikaans kunnen wij best verstaan.’23
Intussen het dit in albei huise gebruiklik geword om in Hansardverslae die Afrikaanse
taalvorm te gebruik indien 'n lid sy toespraak in ‘Hollands’ lewer. Verder word
Afrikaans in plaas van Nederlands gebruik in kennisgewings, proklamasies en ander
offisiële stukke en ook in stukke waarvoor Nederlands in werklikheid 'n wetsvereiste
sou gewees het.
Die logika, so gaan Malan voort, vereis egter van ons om verder te
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gaan. ‘As ons die toesprake wat in die Huise gelewer word in die Afrikaanse taalvorm
weergee in ons Hansard, dan vra ons in die naam van logika, in die naam van logiese
konsekwensie, waarom getuienis wat afgelê word voor ons Selek Komitees in die
Afrikaanse taalvorm, teruggegee moet word in offisiële rapporte in die Nederlandse
taalvorm. As ons toesprake teruggegee word in die Hansard in die Afrikaanse
taalvorm, dan is daar hoegenaamd geen rede waarom dieselfde nie ook sal gedoen
word met betrekking tot sulke offisiële stukke as 'n offisiële rapport van die Selek
Komitee. Daarom sê ek, lê die noodsaak ons op om verder te gaan as ons tot hiertoe
gegaan het.’24 Wat hy dus voorstel, is dat die gebruik van Afrikaans, ook wat betref
wetsontwerpe, wette en ander offisiële dokumente, deur 'n gesamentlike komitee van
albei huise van die Parlement nagegaan sal word en dat hulle na 'n grondige ondersoek
verslag van hulle bevindinge sal lewer.
Daar is mense wat meen, sê Malan verder, dat die Afrikaanse taal nog nie heeltemal
'n vaste vorm verkry het nie en wat meen dat ons nog 'n paar jaar moet wag. Mense
wat só redeneer, gee in ieder geval die beginsel toe en erken dat Afrikaans 'n
opkomende taal is wat uiteindelik heeltemal die plek van Nederlands sal inneem. In
teenstelling tot sy eie vroeëre geduld met Nederlands in De Burger en die wyse
waarop hy kritiek op die rapportering van Afrikaanse toesprake in Nederlands eenkant
toe geskuif en by implikasie die standpunt van ‘langsame haas’ ingeneem het wat
vir Langenhoven so verfoeilik was, sê Malan nou dat mense met dié soort redenasie
die saak te veel en onnodig ‘strem...en dat die tyd reeds aangebreek het dat ons die
laaste en finale stap met betrekking tot hierdie saak kan neem’.25 Want vastigheid
vind ons nooit by enige lewende taal nie. Solank 'n volk lewe en sy gedagtes in
woorde wil klee, sal die taal steeds bly groei en verander. Die enigste vereiste is dat
jy in staat moet wees om deur middel van daardie taal jou gedagtes volledig en suiwer
te kan uitdruk. Hy meen dat die woordeskat en buigsaamheid van Afrikaans sodanig
is dat ons in dié opsig geen vrees behoort te hê nie. In die afgelope tien jaar is daar
in Afrikaans op letterkundige terrein meer geproduseer as in Engels en die jong
Afrikaanse letterkunde het ook erkenning en waardering in ander lande ontvang. Hy
is bly om te sê, gaan Malan voort, ‘dat in die opbou van die Afrikaanse taal en die
Afrikaanse letterkunde hierdie Edelagbare Huis die eer het om onder sy ledetal in te
sluit twee van diegene wat die vernaamste bydraes daartoe gelewer het - ek spreek
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hier van Senator eks-President Reitz en Senator Langenhoven’.26 Die Afrikaanse
letterkunde word met waardering genoem in Hollandse letterkundige tydskrifte. In
Holland word dit aan universiteite gedoseer en in Berlyn is een professor spesiaal
belas met die onderrig van die Afrikaanse taal en letterkunde. In Holland word
Afrikaans verder as deel van die Hollandse letterkunde in tegniese en middelbare
skole onderrig. In Suid-Afrika self is daar geen enkele laer skool meer waar die
Afrikaanse vorm van Hollands nie as medium van onderwys gebruik word nie, terwyl
feitlik alle universiteite en universiteitskolleges die Afrikaanse taal en letterkunde
as vakrigting aanbied. Die spelling is in 1915 deur die Suid-Afrikaanse Akademie
van Taal, Lettere en Kuns vasgelê. Daar is wel hier en daar afwykings, maar dié is
só gering dat dit ons nie hoef te laat aarsel om die Afrikaanse taalvorm in plaas van
die Nederlandse vorm te gebruik nie. Daarom, so meen hy ten slotte, is die genoemde
besware nie onoorkomelik nie en het die tyd na sy oordeel gekom dat die twee huise
van die Parlement deur 'n gesamentlike komitee die saak deeglik moet laat ondersoek
en dat sodanige komitee dan aan die Parlement moet rapporteer.
Onmiddellik ná Malan het Langenhoven aan die woord gekom en sy toespraak,
soos sy gebruik baie kere was, in Engels gelewer.27 Indien Afrikaans 'n aparte taal
was en nie onder die ‘Hollands’ van artikel 137 van die grondwet gedek word nie,
is die voorstel volgens hom buite orde en sal Afrikaans alleen na wysiging van artikel
137 ingevoer kan word. Die president van die Senaat het hom egter reeds
gekompromitteer, want ‘if Afrikaans is not included in the South Africa Act, it was
your duty to stop the Hon. Minister just now when he addressed the House in
Afrikaans, exactly in the same way as if he had addressed the House in Spanish,
because he would then, as far as the South Africa Act is concerned, be addressing
the House in a foreign language, something which is not permitted by the Constitution.
That would not be the first occasion. Since I have been a member of this House I
have not heard a single non-English speech delivered in any other language than in
Afrikaans, though I have heard some bad Afrikaans which was intended to be High
Dutch.’28 Indien Afrikaans grondwetlik geen reg gehad het nie, moes daar al jare
gelede beswaar gekom het; nou is dit te laat om dit te doen.
Dr. Malan het egter veral beklemtoon dat Afrikaans ingesluit is onder die term
‘Hollands’ in die wet. Een van sy vriende in die opposisie
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sal, so gaan Langenhoven spottend voort, voorkeur daaraan gee om sy toesprake in
die Senaat in die taal van Chaucer te hou, omdat hy nog in daardie eeu leef. Volgens
die vriend was daar sedertdien 'n gestadige agteruitgang van die Engelse taal. Vir
Langenhoven is die moderne Engelse taal egter 'n veel fyner instrument as die taal
van Chaucer. Wat 'n mens se standpunt hieroor ook al mag wees, ‘we do not say that
the English of to-day is a different language from the English of Chaucer. When we
use the word “English” that term is wide enough to embrace, say the dialect of
Lancashire, broad Scotch, the English of the Yankee, and the English of Chaucer
and of Shakespeare, as well as the modern English of to-day. In exactly the same
way’, sê Langenhoven treiterend, ‘it was understood that “Dutch” in the South Africa
Act should apply to the Afrikaans form of the language as well as that of Holland;
to the lower form still used in Holland and to the product of higher, more perfect
evolution, reached in South Africa.’29
Indien Afrikaans nou 'n taalvorm is wat uit Hollands ontwikkel en verder ontwikkel
het, is daar ook die moontlikheid dat hierdie ontwikkeling regressief kan wees. Dan
het ons te make met 'n taal wat nie vir wetlike, politieke, administratiewe,
letterkundige en ander doeleindes geskik is nie. Die agbare minister het by die
indiening van die voorstel gewys op die posisie wat die Afrikaanse letterkunde, die
hoër vorm van die taal, inneem. In formele dokumente, met ander woorde in betogende
prosa, het Afrikaans sy geskiktheid voldoende geïllustreer, soos blyk uit die talle
proefskrifte in Afrikaans waarmee studente aan Nederlandse universiteite hul
doktorsgrade behaal het. ‘As far back as some eight years ago’, sê Langenhoven, ‘I
had occasion to draw up a most intricate and involved legal document, a servitude
dealing with water rights.30 That document was drawn up in Afrikaans; it was
registered in Afrikaans and to-day it is the regulation of rights in connection with
the particular riparian proprietors involved. I may say that not a single lawsuit has
arisen in consequence of that document, but I am not so sure, if I had instead written
the document in Dutch, that lawsuits might not have arisen in consequence of
obscurity in the way these rights were presented.’31 Ook ander regsgeleerdes van wie
hy kennis dra, het nooit moeite as hulle dergelike dokumente in Afrikaans moet
opstel nie. En 'n regsgeleerde sal nie die hof in 'n taal toespreek as hy meen dat dit
nie sy saak vir hom sal wen nie, want sy eerste verantwoordelikheid is teenoor sy
kliënt.
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Sy Engelssprekende vriende, so betoog Langenhoven verder, moet nie onder die
indruk verkeer dat daar 'n twis tussen twee groepe Hollandssprekende mense in
Suid-Afrika is nie. Die Hollandssprekende deel van die bevolking het sy voet neergesit
en sal op tweetaligheid in die staatsdiens aandring as 'n reg wat deur die grondwet
aan hom gegee is. Wanneer Engelssprekendes, soos trouens ook Afrikaanssprekendes,
Nederlands aanleer, praat hulle die taal nie soos 'n Nederlander nie. Die
Hollandssprekendes in Suid-Afrika sal met moeite 'n eksamen in dié taal kan slaag,
maar die Engelssprekendes sal groter probleme ondervind. Indien die
Engelssprekendes in die huis dus aandring op Nederlands, gaan hulle vir toekomstige
aanstellings in die staatsdiens onreg aan hulself doen. Daarom, so sluit Langenhoven
af, ‘I would appeal to English-speaking hon. members to give their support to this
matter; Afrikaans is a language dear to us in the same way that the English language
is dear to them. We have shown respect for English and I would appeal to them to
show their respect for the one language which above all on earth is sacred to us.’32
Ná Langenhoven het senator sir Walter Stanford aan die woord gekom. Indien die
toesprake in die huis in Nederlands was, het hy gesê, sou hy die verrigtinge nie so
gemaklik kon volg nie en sou hy dus in 'n veel slegter posisie wees. Hy was lid van
die Nasionale Konvensie en dit was sy opvatting dat die term ‘Hollands’ gebruik is
om die betekenis te verteenwoordig wat die volk van Suid-Afrika verlang het om
daaraan te gee.
Daarop het senator H.G. Stuart aan die woord gekom. Hy het gesê die bedoeling
van die voorstel is om in die grondwet die woord ‘Hollands’ deur ‘Afrikaans’ te
vervang. Die vraag kom egter by hom op of die regering die regte weg volg om dit
te bereik, want so 'n wysiging impliseer logies dat jy die grondwet moet verander.
Hy durf nie sê die regering handel verkeerd met die mosie nie, maar hy vra homself
tog af of die mosie nie te oorhaastig is nie en of die huis genoegsaam toegerus is om
'n behoorlike diskussie op die gebied van tegniese taalkennis te voer. Hy meen 'n
kommissie van taalgeleerdes buite die Parlement moet aangestel word om op die
kwessie in te gaan en dit op te los. Een van die vrae is byvoorbeeld of daar vandag
'n vaste skryfvorm en woordeboek bestaan. Dit het hom opgeval dat sy Afrikaanse
vriende in briewe dikwels vorms wissel. Hy gaan nie akkoord met die gedagte dat
onder die woord ‘Hollands’ indertyd enige soort Hollands wat ge-
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praat is, verstaan is nie. Die skryfvorm was altyd ‘Hollands’, wat ook al die
spreekvorm was. Hy kan nie met die minister saamstem dat Nederlands en Afrikaans
maar twee taalvorme van iets anders is nie. Die Afrikaanse spreektaal is vir hom 'n
dogter van Nederlands, maar Nederlands - so stel hy dit volgens die Hansardverslag
- is die gesproke vorm. 'n Bietjie later sê hy egter weer Hollands is die taal en
Afrikaans die spreekvorm! Dit is vir hom onnodig haastig om nou reeds die
spreekvorm tot die offisiële taalvorm te verhef. In die ou republieke was Hollands
die taal en was daar geen noodsaaklikheid om twee skryfvorme in die wetgewing te
gebruik nie. As ons van Hollands afstand doen, gaan dit tot slordigheid lei, want
Hollands is 'n ryk taal vol tegniese terme en een van die mooiste tale ter wêreld.
Afrikaans is nog nie so ryk nie. Dit is, so stel hy dit, ‘the language which the
Voortrekkers used when they trekked into the wilds, and there are splendid idioms
in Afrikaans; but I say, it is as yet too early in the language movement to make it an
official language. The language is as yet in a state of adolescence; it is too early now
to affix the seal of the Constitution to it.’33
Na senator Stuart het senator F.O. Churchill aan die woord gekom en veral senator
Langenhoven bedank omdat hy die saak uit 'n geskiedkundige standpunt uiteengesit
het en omdat sy toespraak in Engels beter vir hom verstaanbaar was. Hy meen die
huis moet die voorstel in verband met 'n gekose komitee aanvaar en hy hoop dat die
huis na indiening van die verslag in staat sal wees om tot 'n min of meer eenparige
besluit oor die vraagstuk te kom. Dit wil vir hom voorkom of die algemene neiging
in die rigting van Afrikaans is. ‘When I came down here in 1910’, sê hy, ‘I was
advised to learn the Dutch language as against the Afrikaans. I was told that the latter
would be of very little use to me. Well, Sir, I took my lessons two or three times a
week, but I found great difficulty, for instance, in following the Prime Minister [genl.
Hertzog - JCK], and I asked myself: “Why cannot I understand what he says when
I understand quite well what my friend Charlie Marais says.” I was told that the
Prime Minister spoke in High Dutch, which was somewhat more technical and that
others spoke in Afrikaans, which I found simpler. It gradually began to dawn upon
me that the simpler language was the one we could learn more easily, and it would
be the more easy language for us to adopt if it is the wish of the people that Afrikaans
should be the other official language.’34 Dit is
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egter nie vir Engelssprekendes om hulle sienswyse aan Hollandssprekendes op te
dring nie, maar om die beslissing te aanvaar wat hulle welgeval. Dit is wel so dat die
Afrikaanse taal nog onvas is, maar hierin kan die regering behulpsaam wees en 'n
komitee benoem om 'n gesaghebbende woordeboek op te stel. Met 'n spraakkuns van
universiteitsweë sal ons uiteindelik 'n erkende vorm van Afrikaans kry.
Ook senator D.J.E. Opperman was van mening dat die voorstel van die regering
'n stap in die gewenste rigting is. Senator Chris van Niekerk het in sy toespraak die
tyd opgeroep toe daar in die ou Kaapkolonie vir Hollandse taalregte geveg moes
word, maar dit is 'n periode wat nou agter die rug is. Vandag nog, as 'n ouerige
Afrikaner opstaan om 'n toespraak te hou, probeer hy Hollands praat, maar dis só
gebrekkig dat dit nie as Hollands beskou kan word nie. Hy betoon sy hulde aan mense
soos senator Reitz en senator Langenhoven wat soveel gedoen het om die Afrikaanse
taalvorm te bestendig. In teenstelling tot senator Stuart meen hy nie dat ons te haastig
met die voorstel is nie. ‘In Suid-Afrika’, sê hy, ‘ly ons nooit aan die siekte om te
haastig te wees nie. Ons ly hier aan die siekte om te stadig te wees. “Haas u langsaam”
behoort ons uit ons volkslewe te skrap.’35 Op skole en universiteite word Afrikaans
reeds onderrig, en tog wil senator Stuart hê die taalvorm moet Nederlands bly. Ons
moet ons nie bespotlik maak om te probeer Nederlands praat terwyl ons dit nie kan
doen nie. Van Niekerk stem saam dat daar nog nie 'n vaste Afrikaanse taalvorm is
nie, maar die aanstelling van 'n kommissie sal daaraan geen verskil maak nie. Ons
sal dit alleen kan bereik op die wyse soos deur die minister van binnelandse sake
voorgestel word. Senators Stanford en Churchill het gesê die besluit raak net die
Hollandssprekende gedeelte van die bevolking, maar volgens Van Niekerk baie beslis
ook die Engelssprekende gedeelte. Wat dít betref, sluit hy hom aan by senator
Langenhoven. As hierdie mosie aangeneem word, val die beswaar weg dat dit vir
hulle moeilik is om die ander landstaal aan te leer.
Na aanvaarding van die mosie in albei huise is 'n gesamentlike komitee van die
Volksraad en Senaat benoem om te oorweeg of, en indien wel in hoeverre, die
Afrikaanse vorm van die Hollandse taal in plaas van die Nederlandse vorm in
wetsontwerpe, wette en offisiële dokumente gebruik sou word. Uit die Senaat het
senatore Langenhoven, Reitz en C.A. Schweizer in die komitee gedien, terwyl dr.
Malan en menere C.J. Krige en A.G. Barlow uit die Volksraad benoem is. Enkele
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dae later is dr. N.J. van der Merwe in die plek van mnr. Barlow benoem.
In die pers was daar enkele stemme wat te velde getrek het teen die ‘uitvaart van
het Nederlandsch’. In een van die briewe aan die pers is byvoorbeeld gekla dat ons
ons nou gaan losskeur ‘van de fijne Nederlandse beschaving en rijke letterkunde’ en
dat ons nou hier ‘een verbasterd Afrikaans’ gaan skep.36 Verder is beweer dat die
Afrikaanse woordeskat en gedagtewêreld nog heelwat verryk moes word voordat dit
as selfstandige kultuurtaal diens kon doen. As die band met die ou moederland nou
afgesny word, sou dit nie meer kan gebeur nie en sou Engels heeltemal die oorhand
kry.37 Hierop het prof. E.C. Pienaar van die Universiteit van Stellenbosch gereageer.
‘Die vrees vir 'n oorheersende Engelse invloed in die toekoms’, skryf hy, ‘is bloot
denkbeeldig. Want waarlik, as Engels met die geweldige voorsprong wat dit gedurende
die laaste honderd jaar in S.A. op die volkstaal gehad het - toe ons nog met 'n
kunsmatig aangeleerde Hooghollands (wat nie Nederlands was nie!) stroomop moes
sukkel, toe ons eie taal in die kombuis verkeer het en Engels in die voorkamer, toe
“opvoeding” sinoniem was met “Engels leer”, toe ons geen eie literatuur gehad het
nie, toe Jong-Suidafrika hom nog nie bewus was van sy eie nasionale roeping nie as Engels in daardie voordelige posisie gedurende 'n hele eeu nie by magte gewees
het om die Afrikaanse beskawing te “verengels” en die Afrikaanse taal te “verbaster”
nie, hoe sal dit dan nou plotseling moontlik wees?’38 Wat die studie van Nederlands
betref, wys Pienaar daarop dat daar aan universiteite tans meer as voorheen aan die
onderrig van Nederlands gedoen word, en dan op 'n oordeelkundiger wyse. Terwyl
die aksent vroeër op die grammatika geval het, word die literatuur nou in besonderhede
bestudeer. Daar is dus nie sprake van 'n ‘losscheuren van de rijke Nederlandse
letterkunde’ nie, want ‘met die ontwaakte en steeds groeiende belangstelling vir ons
eie ontluikende literatuur en die wetenskaplike beoefening van ons eie verwaarloosde
spraak, het ook die Nederlandse literatuur en die Nederlandse spraak vandag vir ons
studente 'n betekenis wat dit vir ons vroeër nooit besit het nie.’39
Maar selfs uit oorde van waar 'n mens dit allermins sou verwag, het daar nou
skielik besware teen Malan se voorstel en die benoeming van 'n gesamentlike komitee
van die twee huise gekom. Terwyl Gustav S. Preller in 1905 in reaksie op J.H.
Hofmeyr se Stellenbosse toespraak ‘Is 't ons ernst?’, waarin die volk opgeroep is om
die Hollandse taal te
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handhaaf, in die reeks artikels ‘Laat 't ons toch ernst wezen!’ in Land en Volk die
standpunt inneem dat Afrikaans die skryftaal behoort te word, is sy standpunt twintig
jaar later radikaal anders. Hy maak nou beswaar teen die oorhaastige taalpolitiek:
‘die veels te vroeë invoering van Afrikaans as voertaal van ons onderwys; te haastige
vertaling van die Bybel, voordat die taal nog sy beslag gekry het, en nou weer die
aanwending daarvan as taal van ons wetgewing. Hierdeur word Hollands verdring
uit sy allerlaaste skuilhoek in ons openbare lewe...’40
Die besware teen die toekomstige gevare van 'n Engelse oorwig en van die
verdringing van Nederlands kon egter in hierdie stadium geen hond haaraf maak nie.
Die diskrepansie tussen die gesproke en skriftelike Hollands van die Parlement was
so absurd en onlogies dat dit 'n onhoudbare situasie begin word het. As die praktiese
en konstitusionele probleme opgelos kon word, was daar geen rede waarom Afrikaans
nie Nederlands sou vervang nie. Met Malan se voorstel van 18 Februarie 1925 en
die benoeming van die gesamentlike komitee van Volksraad en Senaat die volgende
dag is die bal daarvoor aan die rol gesit.

III
Die gesamentlike komitee het die eerste keer om 10:00 op Dinsdag, 24 Februarie
1925, vergader en daarna tot 12 Maart nog sewe voormiddae met sy verrigtinge
voortgegaan. Na afloop daarvan is 'n Rapport gepubliseer wat ook die notule van
die verrigtinge en 'n notule van die afgelegde getuienis bevat.41
Op voorstel van dr. D.F. Malan is senator (president) F.W. Reitz, toe reeds een en
sewentig jaar oud, tot voorsitter benoem. Reitz was bekend as een van die vroegste
Afrikaanse digters, wie se ‘Klaas Gezwindt en zijn paert’ (na Burns), ‘Die steveltjies
van Sannie’ en ‘Ter nagedachtenis van kommandant Louw Wippenaar’ alombekend
was. Reeds in 1880 verdedig hy Afrikaans teen die beskuldiging dat dit 'n ‘barbaarsche
patois’ is en noem hy dit die lewenskragtige volkstaal van die Afrikaners, ‘for that
High-Dutch, as a spoken language in South Africa has any existence, excepting
among a few recently arrived Hollanders, no one can contend’.42 Na 'n periode as
advokaat in Kaapstad en regter in Bloemfontein was hy in die tydperk 1888 tot 1895
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president van die Oranje-Vrystaat, staatsekretaris van die Zuid-Afrikaansche
Republiek en lid en president van die Unie-Senaat. Reitz was dus die vanselfsprekende
keuse vir die voorsitterskap, ook op grond van sy ‘beminde persoonlikheid’.43 In U
dienswillige dienaar sê Langenhoven dat Reitz se benoeming tot voorsitter ‘'n
waardige bekroning (was) van die lewenswerk van hierdie gryse landsvader, wat vir
Afrikaans geywer het, nie met teoretiese propaganda nie maar met praktiese
skeppingsdiens, toe die meeste van ons wat later daarvoor gewerk het nog in die
wieg was of nog nie daar nie, en die ander òf onverskillig was òf besig was om hulle
langsaam te haas - die Staatsvader, as ek dit hier mag bysê, wat deur 'n lang lewe
van volksdiens in die verantwoordelikste betrekkings, een van die seer weiniges was
wat geen spore getrap het wat hy of ons vandag sou wens dat hulle kon doodgevee
word nie’.44
Daarna het die vergadering op voorstel van Langenhoven besluit dat die getuienis
onder verskillende hoofde ingesamel moet word: (a) die konstitusionele regskwessie;
(b) die taalkwessie, insluitende die kwessie van die wysiging van artikel 137 van die
grondwet; en (c) die praktiese uitvoerbaarheid. Verder is besluit om 'n aantal getuies
te ondervra: oor die konstitusionele regskwessie die minister van mynwese (adv.
F.W. Beyers), adv. H.A. Fagan en gewese hoofregter Melius de Villiers; oor die
taalkwessie prof. E.C. Pienaar, dr. D.B. Bosman, adv. Fagan, dr. F.E.J. Malherbe,
prof. M.C. Botha, dr. W.J. Viljoen en mnr. Gustav S. Preller; en oor die praktiese
uitvoerbaarheid mnr. E.M.O. Clough (klerk van die Senaat), mnr. D.H. Visser (klerk
van die Volksraad), mnr. C.G. Murray (hoofvertaler van die Volksraad) en mnr. A.
van de Sandt Centlivres (wetsopsteller van die Parlement en veel later hoofregter
van Suid-Afrika). Die gesiene Stellenbosse taalkundige prof. J.J. Smith is nie as
getuie ontbied nie, aangesien hy ten tyde van die sitting van die gesamentlike komitee
op uitnodiging in Nederland was.45
Dat Langenhoven 'n reuseaandeel aan die verrigtinge van die komitee gehad het,
blyk reeds uit sy voorstel om die getuienis in drie hoofafdelings af te neem. 'n Mens
kan ook aanvaar dat hy in die keuse van die getuies 'n groot seggenskap gehad het,
al kom daar ook belangrike teenstanders van Afrikaans in die oorspronklike lys voor.
Langenhoven sê in U dienswillige dienaar dat hy ‘nie uit (sy) pad uit gegaan het om
vooraanstaande teëstanders weg te hou nie’.46 Nadat die komitee egter agt getuies
aangehoor het, so sê Langenhoven, ‘was daar geen teëstem
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op my voorstel dat verder getuienis onnodig was nie’.47 Die agt getuies was in
alfabetiese volgorde dr. Bosman, adv. Centlivres, mnr. Clough, adv. Fagan, mnr.
Murray, prof. Pienaar, dr. Viljoen en mnr. Visser. Dit is opvallend dat oudhoofregter
Melius de Villiers, een van die sterkste antagoniste van Afrikaans, nie opgeroep is
nie. Die komitee het egter baie duidelik van sy standpunt kennis geneem, want sy
artikel van 1919 in die South African Law Journal is as addendum by die Rapport
afgedruk.
As 'n mens die notule van die getuienis nagaan, is dit opvallend dat dr. Malan en
Langenhoven as vraagstellers die aktiefste was en dat die ander lede slegs enkele
kere, en dan ook meestal ter aanvulling of opvolging, iets van die getuies wou weet.
Wat die praktiese uitvoerbaarheid betref, het mnr. D.H. Visser in sy getuienis daarop
gewys dat die Hansardverslae nie deur die parlementêre vertalers en klerke behartig
word nie, maar deur persone van buite. Op 'n vraag van Langenhoven het hy
geantwoord dat dit tans besonder moeilik is om snelskrywers te vind wat Nederlands
genoegsaam ken om verslae uit Afrikaans na Nederlands oor te set. Namate die
onderwys van Afrikaans toeneem, sal dit al hoe makliker word om Afrikaanse
personeel en al hoe moeiliker om Nederlandse vertalers te bekom.
Van die personeel van die Volksraad en die Senaat was dit veral mnr. C.G. Murray,
hoofvertaler van die Parlement, wat die sterkste besware teen die voorstel gehad het.
Sy besware het, soos Langenhoven dit stel, veral neergekom op ‘die ou poging om
aan te toon dat die taal nog te “onvas” was in sy vorms, vernaamlik ten opsigte van
sy spelling’.48 In 'n memorandum wat hy vooraf aan die komitee voorgelê het en wat
op versoek van mnr. Visser opgestel is, noem Murray as een van die moeilikhede in
verband met die invoering van Afrikaans vir sy personeel ‘het feit dat Afrikaans,
vergeleken met Hollands, niet zulk een vaste taal met zulk een vaste en algemeen
erkende spraakkunst en spelling is’.49 In antwoord op 'n vraag van mnr. Krige sê
Murray verder dat daar meer dubbele of wisselvorme in Afrikaans as in Engels of
Nederlands is en dat Afrikaanse skrywers verskil wat die juiste vorm betref. Stukke
vir die Parlement moet dikwels in groot haas vertaal word; as daar dan twyfel bestaan
oor die skryfwyse, vertraag dit die werk. Op dr. Malan se vraag of 'n gesaghebbende
woordeboek nie die probleem sal oplos nie, was sy antwoord dat daar te veel tyd
verlore sal gaan as 'n mens te dikwels 'n woordeboek moet raadpleeg.50
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Hierdie antwoorde van Murray was vir Langenhoven 'n gulde geleentheid om tot die
kern van die probleem deur te dring. Onmiddellik ná Krige en Malan het Langenhoven
oorgeneem en Murray begin ondervra. Die verslag in die Rapport gee 'n aanduiding
van die trefseker wyse waarop hy met fyn oorleg en die versigtige opbou van vrae
die getuie tot 'n erkenning dwing van sy eie onkunde in verband met Afrikaans as
die eintlike basis van al die besware:
Indien ik u recht verstaan heb, is uw bezwaar tweeërlei: eerstens, dat er dubbele
vormen zijn die beide erkend worden? - Ja.
Uw ander bezwaar is dat de vertalers ieder keer naar het Akademiese woordelijst
moeten gaan? - Ja.
Dat heeft meer te doen met de onkunde van de vertaler dan met het bestaan van
erkende dubbele vormen? - In zekere zin, ja.
Iemand die niet Engels kent, zal dezelfde moeilikheid hebben met het schrijven
van Engels? - Neen; want u moet erkennen dat het een paar jaren zijn dat de spelling
door de Akademie vastgesteld is, en menig opgevoede Afrikaner schrijft vandaag
meer volgens zijn eigen opvatting van hoe het woord geschreven moet worden dan
volgens de vastgestelde spelling.
Leest u veel Afrikaans? - Ik lees Die Burger geregeld.
Heeft u Afrikaanse letterkunde gelezen? - Ja, ook sommige van uw werken en de
gedichten van Leipoldt, Totius, en anderen.
U erkent dat u niet op de hoogte van de Afrikaanse letterkunde is? - Ik erken, ik
ben niet op de hoogte van de Afrikaanse letterkunde. Ik lees hier en daar.
U weet dat zulke lichamen als de Matrikulatie Raad, het Opvoedings Departement,
en de universiteiten, voor hoger studie - ik spreek niet eens van de plaatselike
eksaminerende lichamen - al die officiële lichamen stellen eksamens in met Afrikaans
als medium en de hoogste vakken worden in Afrikaans onderwezen. Zij moeten dus
alle antwoorden die zij van de kandidaten krijgen, korrigeren. Zij kunnen het dan
onmogelik doen indien er niet een standaard is waaraan zij zich houden, niet waar?
- Ja.
Zij moeten een standaard hebben? - Ja. Ik weet dat voor tallen van eksamenopgaven
en antwoorden erop een standaard vastgesteld is door genoemde lichamen, maar u
zal erkennen dat verschillende schrijvers in Afrikaans in ons land vandaag niet in
alle opzichten
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dezelfde taal gebruiken. Als men het leest is het dezelfde taal, maar de een gebruikt
één vorm van 'n woord en 'n ander weer 'n ander vorm van hetzelfde woord. B.v.
neemt maar het woordje “werd”: sommigen gebruiken het hoegenaamd niet.
De verschillen die u noemt zijn woordverschillen? - Ja, niet zinsbouw.
Niet zinsbouw, niet idiomen en niet sintaksis? - Ik erken het.
Het is net ten opzichte van enkele woorden? - Ja, dit erken ik. Het is juist bij het
gebruik van woorden waar vertalers soms haken. Wanneer zij voor de machine zitten
en het ene blad na het andere vinnig aftikken, stoort het hen een boek te moeten
opslaan voor de spelling van een woord. Je krijgt een woord waaromtrent jij twijfel
hebt; misschien spelt jij het volgens je opvatting, om later te ontdekken dat de
Akademie een andere spelling heeft.
U heeft zo even gesproken van Die Burger. Ik spreek tans van Die Burger als een
van de voornaamste en grootste krachten die wij in dit land hebben (waar ik van
weet), die konsekwent Afrikaans dwarsdoor gebruiken? - Ja.
Die Burger is in de eerste instantie begonnen met Nederlands als de redaktietaal
en Afrikaans voor bijdragen. Later is het langzamerhand en helemaal overgeslagen
tot Afrikaans. Nu wat hun staf betreft, ook zij ondervonden dezelfde moeilikheden
met vertalingen, en deze soort van dingen, als wat de staf hier betreft, niet waar? Ja.
En zij hadden beter reden om zulk een moeilikheid te vermijden, daar zij uit hun
zak moesten betalen voor vermeerderde kosten. Zij korrigeren stukken door
korrespondenten ingezonden; zij zorgen voor uniformiteit door hun eigen staf. Zegt
u nu dat de onvastheid van taal, van vormen, in Die Burger te bespeuren is? - In de
editoriale stukken van Die Burger is het niet te bespeuren; maar slechts een paar
dagen geleden heeft een schrijver in Die Burger zijn opinie gegeven over het gebruik
van zekere woorden, en toen heeft Die Burger verklaard dat het nog niet vastgelegd
is.
Dat is een van de woorden waarvan wij spreken. Het Afrikaans dat in Die Burger
gebruikt wordt, is uniform? - Ik erken het, er wordt niet hot-en-haar in Die Burger
gespeld.
Slagen zij erin om een standaard te bereiken? - Ja, ik denk zij hebben
eenvormigheid van spelling. Zij leggen er zich ook op toe.
Die Burger had dezelfde moeilikheid met over te slaan van Nederlands in
Afrikaans? - Ja.51
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As 'n mens hierdie vraagstelling en getuienis ontleed, kom die probleme waarvan
Murray melding maak, in 'n groot mate neer op sy eie en sy assistente se gebrekkige
kennis van Afrikaans. Hy sê wel dat hy 'n gereelde leser van Die Burger is, maar dat
hy nie voldoende op die hoogte is van die Afrikaanse letterkunde nie. Aan die een
kant praat hy van die baie dubbelvorme in die taal, maar aan die ander kant moet hy
Langenhoven gelyk gee dat Die Burger 'n groot mate van uniformiteit handhaaf en
besig is om 'n standaard vir taalgebruik te stel. Hy moes verder toegee dat die
personeel van Die Burger met dieselfde probleme te kampe gehad het as die vertalers
van die Parlement, maar dat hulle die saak vir hulself suksesvol kon oplos.
Met Langenhoven se vraagstelling het Murray dus telkens in strikke beland waaruit
hy hom nie kon loswring nie. Op 'n vraag van senator Schweizer, wat net na
Langenhoven aan die woord gekom het, kon hy dan ook nie anders as om sy hele
personeel se gebrekkige kennis van Afrikaans te bely nie. Schweizer se vraag was:
‘Zullen de vertalers die er tans zijn, bekwaam zijn om het werk in het Afrikaans te
doen?’ Hierop het Murray geantwoord: ‘Zij zullen het niet met dezelfde spoed kunnen
doen.’ Schweizer se verdere vraag was: ‘Maar ik bedoel of u en de andere vertalers
genoegzaam op hoogte van het Afrikaans is om het werk in het Afrikaans te doen?’
Hierop was Murray verplig om te antwoord: ‘Op het ogenblik zal het moeilik gaan.
Bij de andere vertalers is Hollands de hoofdzaak: zij zijn geboren Nederlanders; in
hun vak zijn zij uitstekend bekwaam, en zij lezen dageliks Afrikaans. Maar dat zij
in Afrikaans even gemaklik als in Hollands zullen kunnen vertalen, denk ik, is te
veel van hen verwacht.’52 Hieroor merk Langenhoven in U dienswillige dienaar op:
‘Met ander woorde, die helfte van die diens van die volk moes nog maar voortaan
vir Engelse amptenare ingerig bly en die ander helfte vir Hollanders en die Afrikaners
moes buite staan.’53
Ná Murray is mnr. D.H. Visser verder deur die komitee ondervra. Op 'n vraag van
Langenhoven oor emendasies wat in wette aangebring moet word, was Visser se
standpunt dat byvoegings in Afrikaans by 'n Nederlandse teks lelik sal lyk. Hy moes
daarom met Langenhoven akkoord gaan dat hoe langer ons nalaat om Afrikaans in
te voer, hoe verder sal die Hollandse wette strek.54
Wat die bruikbaarheid van Afrikaans betref, was daar veral die getuienis van adv.
H.A. Fagan en prof. E.C. Pienaar. Fagan het getuig dat
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hy as professor op Stellenbosch sy onderrig deur medium Afrikaans gegee het en
dat hy steeds regstudente se werk in Afrikaans eksamineer. Daar is geen twyfel oor
die geskiktheid van Afrikaans vir die opleiding van studente en vir die gebruik in
geregshowe nie, en hy vind die taal net so geskik vir regsdoeleindes as enige ander
taal. Hy kan hom geen enkele geval herinner waar die Nederlandse vorm van die
Hollandse taal in geregshowe gebruik is nie. Meestal is die getuienis in die rondgaande
howe in Afrikaans en is dit ook die gewoonte van advokate, indien hulle die taal
magtig is, om die hele saak in Afrikaans te voer. Regsdokumente op die platteland
is deesdae byna sonder uitsondering in Afrikaans, nie meer in Nederlands nie. Op
Langenhoven se vraag of dit regverdig is teenoor 'n Afrikaanstalige getuie om sy
getuienis in Engels af te neem, het Fagan gesê dat baie juis afhang ‘van de juiste
woorden door de getuige gebezigd: en in kruisvraging is het heel noodzakelik dat de
getuige gerapporteerd wordt in de taal die hij gebruikt.’55 Dit is nie toevallig dat
Langenhoven juis hierdie vraag aan Fagan gestel het nie, want tydens sy eie termyn
as advokaat in Kaapstad het hy intens bewus geword van die groot onreg as iemand
in 'n vreemde taal getuienis in 'n hof moes aflê. Sy ervarings in dié verband was
trouens een van die belangrikste dryfvere vir sy latere ywer in verband met Afrikaans.
Prof. Pienaar is veral deur dr. Malan ondervra. Wat die spelling van woorde in
Afrikaans betref, het Pienaar daarop gewys dat almal aanvanklik gespel het soos
hulle praat. Teenstanders van die taal het altyd beweer dat 'n vaste norm vir die
spelling ontbreek. Op die kongres van die Afrikaanse Taalvereniging in 1908 is die
eerste reëling vir standaardisasie getref, maar daar was nog altyd punte van verskil.
Die kwessie is uiteindelik deur die Akademie aangepak en 'n woordelys is in 1917
uitgegee en in 1921 hersien. Sedert 1920 is daar 'n groot mate van uniformiteit. ‘Er
mogen’, sê Pienaar, ‘enkele schrijvers zijn, b.v. Preller in Pretoria, die nog “ik”
schrijven, hoewel ik overtuigd ben dat ook hijzelf “ek” zegt. Dit is m.i. niets anders
dan de nawerking van een oude schrijftraditie die op ons ingehamerd is. Wat de
spelling betreft, hebben wij voorlopig voldoende vastigheid bereikt om de spelling
te laten rusten.... Maar te eniger tijd, wanneer wij vinden dat het nodig is, om welke
reden ook al, om een wijziging aan te brengen, dan moeten wij weer overeenkomen
om het te doen. In elke levende taal moet de spelling van tijd tot tijd herzien worden,
anders staat de spreektaal later
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zo ver van de schrijftaal af, dat het helemaal niet meer een aanduiding is van de
andere.’56 Wat die stand van die Afrikaanse letterkunde betref, het die produksie
volgens Pienaar in die afgelope tyd geweldig toegeneem. ‘Ik zou willen...zeggen’,
was sy woorde, ‘dat sedert het ontstaan van onze taalbeweging - zegt maar, sedert
1905 tot 1925 - meer boeken verschenen zijn in Afrikaans dan over de laatste honderd
jaar in het Engels in Zuid-Afrika geproduceerd is. Niet alleen is de produktie
overweldigend; ook de gehalte van onze litteratuur is vandaag reeds van zo een aard
dat het op sommige terreinen ten minste gelijk gesteld kan worden met de
voortbrengsels van andere landen.’57 Om hierdie stelling te staaf, verwys Pienaar na
uitsprake van Nederlandse en Vlaamse kundiges soos Hesseling, Kollewijn, Schepers
en René de Clerq. Op 'n vraag van dr. Van der Merwe of daar by hom enige twyfel
is dat dit oorhaastig sou wees om Afrikaans in wetgewing in te voer, was Pienaar
baie beslis. Taal is volgens hom altyd onafskeidelik verbonde aan die volk. Dit is 'n
wanopvatting om te meen ‘dat zolang een taal niet begrammatiseerd en bespelregeld
is’,58 dit nog nie taal is nie. ‘De schrijftaal heeft geen reden van bestaan tenzij het
een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding is van het gesproken woord. Daarom moet
in dit geval niet onze taalkundigen en letterkundigen beslissen, want het volk is de
“spraakmakende gemeente”, en het volk spreekt hier in de eerste instansie.’59 In enige
taal, antwoord Pienaar op 'n verdere vraag, vind 'n mens wisselvorme; in Nederlands
het die woord ‘man’ byvoorbeeld nie minder nie as ses meervoudsvorme. 'n Taal
wat tussen mense leef, sal altyd wissel, soos wat tans by ons met Afrikaans die geval
is. Die sogenaamde Hoog-Hollands of Nederlands wat by ons al die jare op skool
gangbaar was, is 'n ‘papiertaal die met een woordeboek en grammatika samengesteld
is; maar het berust niet op het Nederlands van vandaag; het berust ook niet op het
Afrikaans van vandaag; het is een tussen-ding. Ik meen dat wij reeds sedert 1910
buiten de wet gehandeld hebben door erkenning te verlenen aan een taal die noch
Nederlands noch Afrikaans is. Het woord “Hollands” in de zin waarin wij ervan
spreken in Zuid-Afrika bedoelt “Afrikaans-sprekende”, want ons volk is niet
Nederlands-sprekend, het is Afrikaans-sprekend.’60 Daarom meen hy ook dat
‘Hollands’ in artikel 137 die Afrikaanse vorm beteken, want ‘voor wie is artikel 137
gemaakt? Al staat er in de Engelse lesing “Dutch”, dan is de vraag toch: “Van welk
volk is daar sprake?” Dan is het antwoord, “niet het Nederlandse volk,
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maar het Afrikaanse volk.”61 En as 'n mens Afrikaans met Nederlands in Nederland,
Frans in Frankryk of Engels in Engeland vergelyk, dan is Afrikaans, volgens Pienaar
in antwoord op 'n vraag van Langenhoven, beslis meer uniform.
Die sterkste getuienis teen die voorstel en die moontlike invoering van Afrikaans
sonder die wysiging van die grondwet het gekom van mnr. A. van de Sandt Centlivres,
parlementêre wetsopsteller. As 'n mens sy getuienis en die vrae aan hom ontleed,
merk 'n mens dat selfs Langenhoven moeite ondervind het om sy argumentasie, soos
in die geval van Murray, heeltemal omver te gooi. Dit spreek boekdele vir
Langenhoven se regskennis en sy tegniek van kruisverhoor dat hy ook hierdie briljante
regsgeleerde uiteindelik, in 'n sekere mate dan, kon troef. Op Langenhoven se vraag
of met ‘Hollands’ in artikel 137 die Hollands van Suid-Afrika bedoel word en of die
Hollands van Nederland nie uitgesluit word nie, was Centlivres se antwoord dat hy
twyfel of so 'n bewering gemaak kan word. ‘Neem aan, argumentshalve,’ betoog hy,
‘dat het Parlement dubbelzinnige taal gebruikte, toen het van Hollands melding
maakte, overeenkomstig artikel 137, dan is het hof bij de uitlegging van de Wet
gerechtigd om de toestand van zaken ten tijde van de aanname van de Wet in
ogenschouw te nemen. Wanneer wij de toestand van zaken in ogenschouw nemen
ten tijde dat de Zuid-Afrika Wet aangenomen werd, bestaat er geen twijfel bij mij
dat wat door de wetgeving bedoeld werd door het woord “Dutch” te gebruiken,
Nederlands bedoeld werd, want de Wetten van beide de Oranje Vrijstaat en van de
Transvaal...waren in het Nederlands en niet in Afrikaans.’ Hierop kon Langenhoven
egter vra: ‘Mijn punt is dat het een logies begrijpelike uitlegging zal zijn. Men moet
eerst tot een besluit geraken over de taalkundige kwestie?’ Centlivres was verplig
om bevestigend te antwoord. Heelwat later tydens die ondervraging het Langenhoven
melding gemaak van die Engelse neiging om die term ‘Hollands’ en die term
‘Dutchman’ ruimer te gebruik as bloot verwysende na Nederland en 'n Nederlander.
Hierop was sy vraag: ‘De Zuid-Afrika Wet is natuurlik een Wet van het Britse
Parlement. Als u de tijdsomstandigheden in ogenschouw neemt, hoe zou u de wijze
beschouwen waarop deze uitdrukkingen op Zuid-Afrika toegepast zouden worden?’
Centlivres was nou verplig om presies die teenoorgestelde te sê van wat hy aan die
begin van sy getuienis gesê het: ‘Ja, mijn eigen beschouwing is, dat indien wij uitgaan
van de bewering dat
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Afrikaans slechts een andere vorm van Hollands is, dan meen ik zou het helemaal
wettig zijn te argumenteren dat in de uitdrukking “Hollandse” in artikel 137 de
woorden Afrikaans en Nederlands ingesloten zijn.’62
Met die ondervraging van die getuies oor die bruikbaarheid van Afrikaans en
grotendeels ook oor die moeilikhede in verband met die oorgang van Nederlands na
Afrikaans afgehandel, het een baie belangrike en gedugte persoon nog vir
ondervraging oorgebly, naamlik dr. W.J. Viljoen. Die vraag was nog steeds of
Afrikaans inbegrepe was by die ‘Hollands’ van artikel 137 en of 'n wysiging van die
grondwet - wat 'n tweederdemeerderheid vereis het - nodig sou wees. Vir 'n beslissing
hieroor, sê Langenhoven in U dienswillige dienaar, ‘het daar...ontsaglik veel afgehang
van die getuienis van dr. Viljoen, die Kaapse Superintendent-Generaal van Onderwys.
Dis noueliks te veel om te sê dat, soos die partye gestaan het, met die Engelssprekende
lede sonder sterk neiging eenkant toe of anderkant toe, en dus bereid om te swaai na
watter kant hulle maters mog besluit, die lot van Afrikaans op hierdie stadium in die
hande van dr. Viljoen was.’63 En dr. Viljoen, wat in 1896 in Straatsburg gepromoveer
het met 'n proefskrif Beiträge zur Geschichte der Cap-Hollandischen Sprache en
daarna as professor in moderne tale 'n groot kampvegter geword het vir die Hollandse
taal waarvan hy die algemene gebruik met 'n Vereenvoudigde Nederlandse Spelling
(VNS) probeer bevorder het, was nie bekend as 'n vriend van Afrikaans nie.
Langenhoven het dus geweet dat hy in Viljoen die mees gedugte opponent tydens
die sitting van die gesamentlike komitee kon hê. ‘Dis nie nodig’, so skryf
Langenhoven, ‘om hier op die vraag in te gaan of...(dr. Viljoen) deur sy houding tot
hiertoe die verwagting gebillik had nie, maar hy is sekerlik deur die teëstanders
beskou geword as hulle kampvegter, die een man van bevoegde kennis en gesag op
wie hulle kon reken, al het hy hulle dan maar die ekskuus verskaf om die voorgestelde
verandering te laat verongeluk.’64 ‘Ekself’, voeg Langenhoven in die lig van hierdie
hele agtergrond by, ‘het gevrees dat sy getuienis vyandig sou wees, en die uitwerking
daarvan dodelik. Ek het my vir 'n ernstige stryd klaargemaak.’65
Viljoen se ondervraging is ingelei deur dr. Malan, wat die probleem aan die orde
gestel het of Nederlands en Afrikaans as twee aparte tale of as twee vorme van
dieselfde taal beskou moet word. ‘Mijn eerlike opinie’, was Viljoen se antwoord,
‘is, dat Nederlands en Afrikaans niet moeten worden beschouwd als twee zelfstandige
talen, helemaal
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van elkaar verschillend, maar dat Afrikaans moet worden beschouwd als een
zelfstandige ontwikkeling van die vorm van het Nederlands of Nederduits, zoals het
toen genoemd werd, dat naar hier overgeplant is in 1652 en in de loop van de tijden
een zelfstandige ontwikkelingsgang heeft gehad. Dit is gedeeltelik toe te schrijven
aan de verre afstand van het oorspronkelike vaderland, gedeeltelik aan invloeden die
hier op de vorm van het Nederduits inwerkten, zoals b.v. klimatiese invloeden wat
de uitspraakt betreft, de inboorlingetaal, de Franse vluchtelingen, het Maleis en het
Portugees, enz. Toen eenmaal de politieke band tussen Nederland en Zuid-Afrika
verbroken was, sprak het als vanzelf, dat niet meer die nauwe voeling bestond tussen
het oorspronkelike vaderland en Zuid-Afrika, en een eigen taalvorm zich op eigen
wijze hier ontwikkelde.’66 Tog meen Viljoen dat die voeling tussen Nederlands en
Afrikaans steeds bestaan. Die Afrikaanse literatuur maak dan ook deel uit van die
algemene Nederlandse literatuur wat Noord-Nederlands, Suid-Nederlands of Vlaams
en dies meer insluit. Op die verdere vraag van dr. Malan of 'n mens met die
Suid-Afrika-wet as 'n wet van die Britse Parlement die woord ‘Dutch’ in artikel 137
moet interpreteer soos Engelse woordeboeke die woord as die taal van Nederland
omskryf en of dit ook die ander taalvorme van Nederlands kan insluit, was Viljoen
se antwoord dat Engelse woordeboeke die begrip veels te beperk verklaar. Geen
enkele Nederlandse filoloog sal dit onderskryf nie.
Reeds uit hierdie antwoorde was dit duidelik dat Viljoen die saak van Afrikaans
in hierdie stadium hoegenaamd nie vyandiggesind was nie. Dit het ook en veral
geblyk uit sy antwoorde op Langenhoven se ondervraging. Op die vraag of die
oorgang van 'n sintetiese na 'n analitiese taal nie beteken dat met Afrikaans 'n
‘ontaarding’ plaasgevind het nie, was sy antwoord dat dieselfde verandering
byvoorbeeld in die oorgang van Latyn na Frans en van Angel-Saksies na Engels
gebeur het en dat dit selfs as 'n verbetering en 'n ontwikkeling beskou kan word.
Afrikaans is volgens hom geskik as wetenskapstaal en letterkundige produkte in
Afrikaans word ook in Nederland en Vlaandere hoog gewaardeer. Op skool word
Afrikaans reeds as voertaal gebruik en tans is daar haas geen kandidate wat Nederlands
as vak by die taalstudie kies nie. Alleen vir vergelykende doeleindes kom Nederlands
nog in die taalonderrig ter sprake. Daarenteen word die Nederlandse letterkunde naas
die Afrikaanse nog steeds bestudeer. Op Langenhoven se vraag of
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Afrikaans vir alle doeleindes van inspeksie en eksamens die plek van Nederlands
ingeneem het, was Viljoen se antwoord: ‘Ik zal u een bewijs geven om aan te tonen,
hoe ver het Afrikaans toegenomen is. Wijlen de heer Fouché en ik hebben een reeks
leesboekjes in de vereenvoudigde schrijftaal uitgegeven, waarin wij ons ten doel
stelden, uitdrukkingen die aan Zuid-Afrika eigen zijn, te gebruiken en de leeslust
aan te wakkeren. Deze boekjes waren in gebruik toen ik te Stellenbosch en in de
Vrijstaat was. Tans is die reeks in onbruik geraakt. Ik betreur dit natuurlik uit een
financieel oogpunt en in zekere zin ook ter wille van de taal zelf.’ Hierop was
Langenhoven se vraag en Viljoen se reaksie: ‘U heeft zeker hier een grief tegen mij?
- Neen, helemaal niet; ik beschouw de zaak uit een breder oogpunt.’67 Ook op
universiteite het Afrikaans die plek van Nederlands ingeneem. Wat sy eie opvattinge
oor die taalsituasie in Suid-Afrika betref, het Viljoen gesê dat hy wel 'n voorstander
was van die Vereenvoudige Nederlandse Spelling, maar dat hy reeds in sy proefskrif
gesê het dat die beweging om Afrikaans tot skryftaal te verhef, 'n redelike en billike
beweging was. ‘Ik heb altijd’, sê hy, ‘dat standpunt ingenomen, vijandig ben ik nooit
tegenover Afrikaans geweest. De enige reden waarom ik sterke propaganda gemaakt
heb voor vereenvoudigd Nederlands was, dat ik het beschouwd heb als een
overgangsbrug. Er was destijds een sterk gevoel tegen Afrikaans, deels een politiek
gevoel gesproten uit antipathie tegen de leiders van de Afrikaanse taalbeweging en
deels tegenstand bij de predikanten en de kerklike68 leiders. De voorzitter zal zich de
geweldige pennestrijd herinneren, die toen gevoerd is, bij voorbeeld tegen Di Patriot.
Er was een hoge mate van antipathie tegen wijlen Ds. S.J. du Toit en diegenen die
aan zijn zijde gestaan hebben. Toch was het Afrikaans toen reeds echt Afrikaans,
evenals onze Afrikaanse veldbloemen echt Afrikaans zijn. Ik heb altijd gevoeld, dat
wij nooit zover zouden komen om Afrikaans algemeen te vervangen door Nederlands
zelfs in de vereenvoudigde vorm. Ik geloof dan ook’, sê hy veelbetekenend, 'n
uitspraak wat deur die gesag van Viljoen ontsettend veel gewig gedra het, ‘dat
Afrikaans het voorgoed gewonnen heeft en veel gemakkeliker is en niet minder
duidelik voor gebruik in onze wetten dan Nederlands.’69 En oor die eventuele
verheffing van Afrikaans tot amptelike taal van Suid-Afrika was hy ewe gunstig te
spreke. 'n Mens sou kan wag tot daar 'n groot letterkundige skat in Afrikaans bestaan,
maar uit 'n praktiese oogpunt is dit veel beter om onmiddellik tot die stap oor te gaan.
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Langenhoven het hom voor die ondervraging van Viljoen op 'n vurige stryd voorberei,
maar van die verwagte storm het niks tereggekom nie. Alles het eenvoudig seepglad
verloop en hy het, soos hy dit in U dienswillige dienaar stel, ‘letterlik alles van dr.
Viljoen gekry wat ek wou hê, en nie met steekse teësinnigheid van sy kant nie maar
met hartlike saamstemming’.70
Uiteindelik was daar nog die moeilike konstitusionele regskwessie wat oorbrug
moes word. In werklikheid was die hele situasie van sowel voor- as teenstanders se
kant uiters lagwekkend, iets wat Langenhoven met sy fyn kyk op sake skerpsinnig
en knap saamvat. ‘Afrikaans-voorstanders’, skryf hy in U dienswillige dienaar, ‘was
logies gebonde aan die opvatting waartoe hulle gevoel en hulle trots hulle tegelykertyd
onweerstaanbaar geneig het, dat Afrikaans 'n besonderse, selfstandige taal is. Maar
volgens so 'n opvatting was die Grondwet met sy tweederdesslagboom onverbiddelik
in hulle pad. Want hy maak voorsiening, nie vir drie tale, een Engelse en twee
Hollandse nie, maar net twee tale. Dit sou bespotlik - en onwaar - gewees het om te
betoog dat sy bedoeling was om Hoog-Hollands uit te sluit en vir Afrikaans en Engels
voorsiening te maak. Aan die ander kant was die teëstanders van Afrikaans se enigste
grond onder hulle voete, van die “Patriot” se tyd af, konsekwent dit gewees, dat
Afrikaans maar 'n vorm, 'n verslegte en verlaagde vorm, van Nederlands was - soos
Melius [de Villiers - JCK] dit uitgedruk het, was hy in dieselfde soort verhouding as
pidgin-Engels teenoor Engels. Maar met hierdie standpunt weer, het hulle die
beskerming van Artikel 137 prysgegee, want dan was Afrikaans nie uitgesluit nie.
Dus albei partye was in die posisie dat hulle wapens tot hulp was vir die teëparty en
dodelik vir hulleself, maar geeneen kon dit bekostig om die vyand se wapens teen
hom te gebruik nie.’71
Om hulle eie kant te bevoordeel, sê Langenhoven verder, het sowel hy as dr. Malan
die teenparty se standpunt ‘geëksploiteer’72 deur telkens van die Afrikaanse vorm
van die Hollandse taal te praat en te beklemtoon dat indien Afrikaans in die woord
‘Hollands’ van artikel 137 uitgesluit word, Afrikaans in wetgewing en as taal van
redevoering in die Parlement uitgesluit moes word. Onderliggend aan hierdie strategie
was die vrees dat hulle in 'n geval van ernstige teenstand nie 'n tweederdemeerderheid
sou behaal nie. Die opposisie het egter ewe sterk gevoel dat dit nodig sou wees om
die grondwet te wysig en adv. Centlivres, so sê Langenhoven in U dienswillige
dienaar, het belangrike
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‘tegniese regskundige getuienis afgelê...(en) sy kragtige steun aan die ander kant
gegee’.73 En, moes Langenhoven toegee, sy ‘redenasie was redelik en billik. Die
Grondwet, the South Africa Act, is 'n Engelse wet van die Britse Parlement, en van
daardie oogpunt uit, en uiteindelik deur Britse Regsgesag, sou die woord “Dutch”
geïnterpreteer word. As die interpretasie dan was dat Afrikaans nie binne die bedoeling
van die term lê soos daar gebesig nie, dan sou al ons wetgewende besluite en al ons
Wette daarvolgens opgestel, en al die Provinsiale Wetgewing wat reeds in dieselfde
vorm gemaak was, 'n blote nulliteit wees.’74
Om uit hierdie skaakmatposisie los te kom, moes die ondersteuners van dr. Malan
se voorstel noodwendig 'n kompromis met die teenparty tref. Hierdie kompromis en
die resultaat daarvan formuleer Langenhoven indrukwekkend-eenvoudig in U
dienswillige dienaar. Hulle het vir die teenparty gesê: ‘Beloof van julle kant af julle
ondersteuning in die Gesamentlike Sitting, en ons sal van ons kant af ons standpunt
laat vaar dat die wysiging van Artikel 137 onnodig is.’75 Hierop laat Langenhoven
volg: ‘En die kompromis het deurgegaan. Dankie vir niks, kon hulle gesê het. Maar
dis 'n groot ding vir 'n man as hy 'n opinie beetgekry het om sy sin te kry en te voel
dat hy seëvier. Ons het die teëparty sy sin gegee - om Afrikaans as 'n besonderse taal
te beskou (wat altyd ons standpunt was)!’76
Die gevolg van hierdie kompromis was dat die gesamentlike komitee 'n eenparige
rapport kon inlewer en dat daar uiteindelik by die gesamentlike sitting van die twee
huise om die grondwet te wysig, op een teenstem na 'n eenparige besluit geneem kon
word. Die rapport van die komitee is deur Langenhoven opgestel.77 Onder meer word
daarin gesê dat die komitee die vraag oorweeg het of die woord ‘Hollandse’ in artikel
137 van die grondwet gelees moet word as sou dit Nederlands en Afrikaans insluit
en daarom ook die vraag of Afrikaans, taalkundig beskou, 'n selfstandige taal of 'n
vorm van ‘Hollands’ is. Dit is onnodig om oor die twee kwessies uitsluitsel te verkry.
Daar bestaan ‘ten minste genoegzame twijfel, ook in gezaghebbende kringen, om
het wenselik te maken dat er een formele en afdoende interpretatie van de bestaande
wetsbepaling zal gegeven worden.’78 Intussen is daar egter, sowel deur die Parlement
as ondergeskikte wetgewende en administratiewe liggame, in die veronderstelling
gehandel dat Afrikaans wel deur die grondwet voorsien word. Daarom beskou die
komi-
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tee dit ‘wenselik dat...stappen formeel bekrachtigd worden ten einde alle twijfel
omtrent de wettigheid daarvan te verwijderen’.79 Oor die noodsaaklikheid om dadelik
tot die stap oor te gaan, is daar by die komitee geen twyfel nie. Die komitee is daarvan
oortuig dat so 'n stap 'n vereiste is in die algemene belang en dat die oorgang geen
groot praktiese probleme sal meebring nie. Uitstel van die besluit sou die probleme
in die toekoms alleen maar vererger. Daarom beveel die komitee aan:
(a) Dat in overeenstemming met Artikel 152 van de Zuid-Afrika Wet, het
volgende verklarende Wetsontwerp ingediend worde:
WETSONTWERP
Om twijfel aangaande de betekenis van het woord “hollandse” in Artikel
137 van de Zuid Afrika Wet 1909, en elders in die Wet waar dat woord
voorkomt, weg te nemen.
Nademaal er twijfel ontstaan is aangaande de betekenis van het woord
“hollandse” in de Zuid-Afrika Wet, 1909;
En nademaal het dienstig is die twijfel weg te nemen;
Zij het bepaald door Zijn Majesteit de Koning, de Senaat en de Volksraad
van de Unie van Zuid-Afrika, als volgt:(1) Het woord “hollandse” in artikel 137 van de Zuid-Afrika Wet, 1909,
en elders in die Wet waar dat woord voorkomt, wordt hierbij verklaard
het Afrikaans in te sluiten.
(2) Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald als de Wet op
de Officiële Talen van de Unie, 1925, en wordt geacht van kracht geweest
te zijn vanaf de een en dertigste dag van Mei 1910.
(b) Dat van het begin van de eerste Sessie van het jaar 1926 het Nederlands voor
de in paragraaf 5 genoemde parlementaire doeleinden door het Afrikaans
vervangen worde.
(c) Dat de Regering de wenselikheid overwege voorziening te maken voor een
geldelike Staatstoelaag aan zodanige persoon of firma, die, tot bevrediging van
de Regering, de samenstelling van een standaard-Afrikaans woordeboek
onderneemt.80
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Op 25 Maart 1925 het pres. Reitz as voorsitter van die gesamentlike komitee die
rapport aan die Senaat ter bespreking voorgelê. Sonder om vooraf aan Langenhoven
kennis te gee, het hy gesê: ‘Ek sal die taak aan senator Langenhoven oorlaat om die
saak toe te lig; hy kan dit beter doen as ek, en ek hoop ook dat hy dit in beide tale
sal doen, sodat ook ons Engelse vriende sal verstaan wat gedaan is deur die
Gesamentlike Komitee.’81
Hierop het Langenhoven opgestaan en onvoorbereid 'n rede in Engels gehou waarin
hy lank by die konstitusionele kwessie in verband met die oorskakeling van
Nederlands na Afrikaans stilgestaan het. ‘The question arose’, het hy gesê, ‘as to
whether any constitutional change is required before this alteration is adopted. In the
remarks which I addressed to the House at the time when the motion was here for
the appointment of the Select Committee, I took the view - and I take it still - that
Section 137 of the South Africa Act, when it speaks of “Dutch” and “Hollands”
includes “Afrikaans” and therefore if the matter rested with me, or if the ultimate
authority rested with me, it might not be necessary to take the step which the
Committee recommends. When sitting on the Committee I felt that there were other
views which did not agree with mine, views that are entitled to respect. There is first
of all the view put before the Committee by the Parliamentary Draftsman, Mr.
Centlivres, and there is a very strong expression by no less an authority than ex-Judge
Melius de Villiers (a legal authority and not a linguistic authority). I refer to his
article which appeared in the Cape [South African - JCK] Law Journal, an article
which was put in. Hon. Senators will find that extract as one of the appendices to
our report. Mr. Centlivres was doubtful; Mr. Melius de Villiers has no doubt at all
that if we made this alteration without a constitutional alteration of Section 137 of
the South Africa Act, we should be acting ultra vires. Since there is that doubt it
seems to me that it might be well to meet the opinions of those who express these
doubts; that we should make the necessary alteration to Section 137 of the South
Africa Act. In that way we shall arrive at the same result, and we shall arrive at that
result with more certainty and with the removal of all doubt which otherwise would
remain. Therefore the Select Committee has committed itself to a recommendation
that Section 137 of the South Africa Act shall first of all be altered so as to place it
beyond doubt in future that the word “Dutch” includes “Afrikaans”.’82
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Na hierdie inleiding het Langenhoven verder op die konstitusionele kwessie ingegaan
deur daarop te wys dat die Suid-Afrika-wet 'n wet van die Britse Parlement is en dat
die woord ‘Dutch’ derhalwe deur howe in die Britse betekenis van die woord, soos
verklaar in Engelse woordeboeke, geïnterpreteer kan word. ‘Dealing with the
matter...in the English form, if the Court is asked to put a construction upon the word
“Dutch” it will not be asked to put a construction upon the word “Hollands”. A South
African Court would probably be disposed to give a wider interpretation; a British
Court would be more likely to consider what was in the mind of the legislature, the
Parliament of Great Britain, when they made use of that expression. What would be
in the mind of the ordinary Englishman sitting in Parliament in England when he
made use of the expression “Dutch”? Surely what would be in his mind would be
the language of Holland, and that being that it means “Afrikaans” is clearly out of
the province of Section 137, and if that is so, and we make an alteration, we shall be
doing something ultra vires.’83 Indien die ‘testing right’84 na die howe uitgevoer sou
word, kan dit selfs meebring dat alle wetgewing van provinsiale rade in verband met
Afrikaans ultra vires bevind kan word. Daarom is die logiese uitweg uit die dilemma
'n wysiging van die grondwet.
Wat die aanbeveling van 'n omvattende woordeboek vir Afrikaans betref, verwys
Langenhoven na 'n koerantberig en op sy tipiese wyse toon hy weer die absurditeit
van die verslag aan. ‘In a local paper the other day’, sê hy, ‘I saw this question
discussed with the degree of ignorance which is characteristic of the paper in question.
One point on which they laid stress was that in Afrikaans, not having a literature up
to this time, there could be no authority as to the use and meaning of words. The
paper seems to hold the view that you cannot have a developed language until you
have a dictionary, and you cannot have a dictionary until you have developed a
language. It is difficult to say in these circumstances how you can get either the
development of the language first or the compilation of the dictionary. All languages
have grown, and their dictionaries and grammars have grown with them step by
step.’85
Daarna vat Langenhoven die getuienis voor die gesamentlike komitee kernagtig
saam. Die getuies het veral twee sake beklemtoon: ‘The first point made originally
by the opposition was that we were in too great a hurry with this change. As to that
it was made clear by the
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witnesses, that the longer we delayed the greater would be the difficulties, because
we should be going on longer, piling up the legislation in the language which
afterwards would be abandoned. As to the other point raised that Afrikaans is not
sufficiently developed, I think hon. members will be greatly struck by the instances
which the witnesses placed before us upon this one point.’86 In dié verband verwys
hy na Afrikaans as skool- en universiteitstaal en die groot vordering wat daar reeds
gemaak is om die taal te standaardiseer. Met dié ontwikkeling val die beswaar van
oorhaastigheid weg. ‘Not only’, was Langenhoven se slotwoorde, ‘would I like to
see the change made, not only would the whole of the Dutch speaking section of this
country love to see it made, but a large proportion of those belonging to the other
section of the white people of South Africa also, and they would find it greatly to
their advantage. Not merely that, but it will become a sine qua non if in future they
desire to take the same part as the Dutch in the political life of this country. I may
say in the political life of the country, in the business life of the country, and in the
intellectual and cultural life of the country, Afrikaans has progressed to such an extent
that the Englishman in South Africa who does not know Afrikaans will have reason
to be sorry for himself if he continues to be deaf and dumb to what is one of the very
best things he has found in the land of his adoption.’87
As 'n mens in gedagte hou dat Langenhoven op versoek van Reitz en onvoorbereid
gepraat het, is dit seker een van die voortreflikste toesprake wat hy ooit gehou het,
vergelykbaar met sy 1914-rede oor ‘Afrikaans as voertaal’. Dat hy self ook só moes
gevoel het, blyk uit die feit dat hy, naas Reitz se uitnodiging om hom aan die woord
te stel, in U dienswillige dienaar 'n tweede ‘erkentenis’ noem wat hy na afloop van
dié rede in die Senaat ontvang: die dank van senator Churchill. In sy dankwoord loof
Churchill nie alleen die helder wyse waarop Langenhoven die saak uiteengesit het
nie, maar spreek hy ook sy waardering uit vir die groot werk wat die gesamentlike
komitee verrig het. As 'n mens onthou dat Langenhoven in dié komitee nie net 'n
aandeel gehad het nie, maar in 'n groot mate die verloop van die sittings georkestreer
en die belangrikste dokumente in verband met die werksaamhede opgestel het, is dit
eintlik dubbele lof en erkenning wat Langenhoven hier ontvang. ‘I am sure’, het
Churchill gesê, ‘the Senate listened with extraordinary interest to the very able speech
that
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we have had from Senator Langenhoven, and I would personally like to thank him
for the lucid way in which he has put the legal and other aspects of the question
before us. After the explanation of the Hon. Senator Langenhoven, I say the whole
position is one which requires to be dealt with on the lines that he has outlined to us
and recommended in this report; and I am sure, Sir, we welcome the work of the
Committee. It seems to me the Committee have gone into their work very thoroughly,
and I hope that the objects that they have in their report will be carried out and that
such difficulties which lie in their way will steadily give way to the intelligence that
they have brought to bear on the question up to now. I am sure, Sir, we also agree
with Senator Langenhoven that those of us who in our youth had not had the
opportunity of learning the language would like to follow the literature and the
language more than we do at present, and I think that I am only voicing what is the
general feeling on this side. We welcome this report. I am not going into the
technicalities, it would obviously be wrong for me to do so. I merely rose in order
to welcome the report and particularly to thank Senator Langenhoven for giving us
such a lucid exposition of the position.’88

IV
Nadat die verslag van die gesamentlike komitee deur sowel die Volksraad as die
Senaat aangeneem is, moes die twee huise nog in 'n gesamentlike sitting die
wetgewing aanneem, aangesien dit 'n wysiging van die grondwet behels het en 'n
tweederdemeerderheid daarvoor nodig was.
Met die tweede lesing van die wetsontwerp op 8 Mei 1925 het dr. Malan
beklemtoon dat daar vir die Hollandssprekende in Suid-Afrika net een taal is wat
hulle eie genoem kan word, naamlik Afrikaans. ‘Die erkenning van die Afrikaanse
taal...is die simbool van die erkenning van hom as volk, die erkenning van sy status
en vryheid. As hierdie wet in die wetboek geplaas word, dan sal - ek mag dit sê - die
Hollandssprekende gedeelte van die Suid-Afrikaanse volk vir die eerste maal voel
dat hy ten volle erken word en in sy eie land ten volle vry en tuis is.’89 Hy het ook
sy dank uitgespreek vir die welwillende houding van die Engelssprekende lede van
die Parlement. ‘Daar is van
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begin tot end geen poging aangewend van die kant van die Engelssprekende vriende
om enige struikelblok hoegenaamd in die weg te lê vir die aanname van die wet nie.
Inteendeel, deur die aanwesigheid van hulle vanmôre en by ander sittings vooraf, en
deur hul medewerking by die besprekings in beide Huise afsonderlik, het hulle getoon
dat hulle belang stel in die saak, en sommige lede van die Senaat het selfs aktief
deelgeneem aan die besprekings in die ander Huis.’90
Ná Malan het Langenhoven, andermaal in Engels, aan die woord gekom, maar
self 'n vertaling daarvan besorg wat in Hansard afgedruk en wat hy later in die eerste
deel van Aan stille waters opgeneem het. ‘Die hele wêreld deur’, het hy gesê, ‘word
die respek wat aan 'n volk gegee word, gegee om die wyse waarop hy die hoogste
wat in hom is uitdruk. En hoewel die taal maar 'n instrument is, is dit die enigste
instrument wat 'n volk het om aan sy hoogste kultuur en veredeling en beskawing
uiting te gee. Dus, wanneer die volkstaal weggehou word uit die hoogste werkkringe
van die staat, beteken dit nie alleen afbreuk aan die agting wat ander vir só 'n volk
koester nie, maar 'n seermaak van sy gevoel van eie waarde.’91 Sy besondere dank
gaan uit na die Engelssprekende deel van die bevolking wat gehelp het om dié saak
reg te stel. ‘Hier gee hulle nou van alle harte die steun en hulp waarsonder hierdie
onreg aan ons selfrespek nie kon herstel geword het nie.’92
Van die kant van die opposisie het sir Thomas Smartt en eerw. W.W. Rider gepraat.
Hulle het gewys op die nouer en hartliker samewerking tussen die twee blanke
taalgroepe en gevra dat albei kante van die twee huise die wetsontwerp moet steun.
Die wetsontwerp is dan ook op die gesamentlike sitting van Volksraad en Senaat
goedgekeur. Dit lei tot die amptelike erkenning van Afrikaans as landstaal op 27 Mei
1925.
Dít waarvoor Langenhoven in 1914 tot die politiek toegetree het, is dus 'n dekade
later verwesenlik. Al het dr. Malan in sy hoedanigheid as minister van onderwys en
binnelandse sake die inisiatief hiervoor geneem, was Langenhoven die beplanner
van die hele strategie wat gevolg sou word en die dryfkrag agter die wetsontwerp.
Sy insig in die konstitusie en die regskwessie, sy vermoë as regsman, sy ervaring
met die Afrikaanse taalstryd, sy kennis van vergelykbare gevalle waar ander tale in
'n minderheidsposisie verkeer en sy briljante redenaarsvermoë het alles meegehelp
om die saak tot 'n bevredigende einde te voer.
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Daarby het Langenhoven by die Engelstalige lede van albei huise die nodige
geloofwaardigheid gehad. ‘Had ek, soos my verstandige wapenbroers’, sê hy in U
dienswillige dienaar, ‘Nederlands aan die hand gehou as 'n bondgenoot en Engels
bestry as die enigste vyand, dan had ek nooit die Engelse ondersteuning gekry
waarsonder my eerste poginkie in die Provinsiale Raad reeds hopeloos sou misluk
het nie. En ook dit was nie 'n saak van berekende taktiek nie maar soos dit vir my
eenvoudige vernuf gelyk het en vandag nog lyk, 'n saak van blote logika. Engels
moes, en sou, in elke geval voortbly en die helfte van die terrein behou; die ander
helfte, óns helfte, moes op een of ander manier tussen Afrikaans en Nederlands
verdeel word - van hierdie twee kon die een alleen plek kry waar hy die ander kon
weghou.’93 Langenhoven se groot verdienste as taalstryder lê juis in die insig dat hy
teen Nederlands, en nie teen Engels nie, die stryd moes aanknoop. Hierin verskil hy
van al sy medestryders en hierin lê, naas die enorme aandeel aan die staatserkenning,
sy eintlike groot bydrae tot die taalstryd.
Maar daarmee was die stryd hoegenaamd nog nie verby nie. Die ‘stryd van die
strenger toets van gebruik en volharding en toewyding’94, die ‘altyd strenger tug’95
waarvan N.P. van Wyk Louw enkele jare later in Die halwe kring sou praat, het nou
voorgelê. Met die amptelike erkenning het die Afrikaanstaliges, soos Langenhoven
dit stel, nog net hulle ‘transport’ gekry op die ‘halwe erfplaas’ wat van nou af met
nuwe ywer bewerk en met groot sorg bewaak moes word.96
En hierdie toegewyde bewerking van die taal het beteken dat daar in Afrikaans
werke tot stand moes kom wat die taal kon veredel en die klein literatuur verder kon
uitbou. Reeds voor sy toetrede tot die Parlement het Langenhoven 'n aansienlike
bydrae hiertoe gelewer, maar in die twintigerjare werk hy met nog groter ywer en
groei sy oeuvre uit tot een van die omvangrykstes in Afrikaans. Met sy skeppende
werk onmiddellik vóór en ná die amptelike erkenning wou hy by implikasie sy
standpunt in verband met die verfyning van die volkstaal bevestig. Die groot
skeppende vaart wat die laaste twaalf jaar van sy lewe kenmerk, is die oorweldigende
hartstog en drif wat hom daartoe lei om soms tot drie of vier werke per jaar te
publiseer. Teen die einde van sy lewe het hy dan ook nie gepraat oor wat hy vir
Afrikaans gedoen het nie, maar die ‘verskuldigde besef’ onder woorde gebring van
wat Afrikaans vir hóm in sy lewe was: ‘Hy het my
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geleer wat dit beteken om deur 'n oorweldigende hartstog beheers te word, om
saligheid te win uit liefdediens, om die koninkryk van die hemele te vind in 'n
lewensroeping op die aarde, om 'n belang voor oë te hou wat oneindig groter is as
my niksbeduidende eie belang.’97
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Hoofstuk XVIII
‘My oêrel van grote waarde’
I
WANNEER LANGENHOVEN IN 1910 AFRIKAANS AS DIE TAAL vir sy skeppende geskrifte

aanvaar, kom daar in sy werk 'n nuwe impetus en drif wat binne 'n paar jaar tot 'n
omvangryke produksie lei. Hy skryf allerlei verhaaltjies, mymeringe, verse en
samesprake waarmee hy vir sy mense enersyds leesstof verskaf, andersyds op
verskillende vlakke tot hulle opvoeding bydra. Die didaktiese inslag wat sy Afrikaanse
geskrifte van die begin af kenmerk, lei ook tot allegories-historiese dramas waarin
hy die nasionale geskiedenis van die Afrikaner as boustof verwerk en waarvan die
eerste as Die Hoop van Suid-Afrika in 1913 verskyn. Sy verspreide verse, prosastukke
en samesprake word in 1911 in Stukkies en brokkies versamel, in 1914 uitgebrei en
gepubliseer onder die titel Ons weg deur die wêreld. Saam met die spreuke in
Afrikaanse verjaardagboekie van 1912 dien hierdie nuwe uitgawe in 1922-1923 op
sy beurt vir 'n verdere uitbreiding onder dieselfde titel, nou in drie dele.
Dat daar in die jare 1914-1917 geen nuwe werk van Langenhoven in boekvorm
verskyn nie, moet nie as 'n tydperk van swye gesien word nie. In 1912 word hy
redakteur van Het Zuid-Westen, wat hom baie besig hou, al kry hy in die drie jaar
van sy termyn nog tyd vir sy eie werk in die vorm van talle bydraes tot koerante.
Wanneer hy in 1914 tot die politiek toetree en betreklik gou daarna in die Kaaplandse
Provinsiale Raad en van 1915 af in die Nasionale Party leidende rolle speel, het hy
aanvanklik minder tyd vir sy eie skeppende werk, al skryf hy van die begin af
joernalistieke bydraes vir De Burger en kan hy sy tweede allegories-historiese drama,
Die Vrou van Suid-Afrika, in 1918 by Bowles in Oudtshoorn vir publikasie deur
HAUM inlewer.
Maar 'n druk program was nooit werklik vir Langenhoven 'n verskoning om van
sy skeppende werk weg te bly nie. By geleentheid het Sarah Goldblatt opgemerk dat
as Langenhoven so baie te doen het dat hy letterlik sy draai nie kon kry nie, skryf hy
juis baie!1 Dit is veral waar van die vrugbaarste tyd van sy loopbaan as skrywer, wat
in 1919 'n aanvang neem. Met die verskyning van Republicans and sinners in 1919,
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dieselfde jaar gevolg deur The everlasting annexation, begin sy definitiewe verbintenis
met die Nasionale Pers. By sy nuwe uitgewers verskyn die driedelige heruitgawe
van Ons weg deur die wêreld en Die eensame Hoop, wat as 'n neweproduk van sy
twee allegories-historiese dramas beskou kan word.
Met sy toetrede tot die Nasionale Pers het Langenhoven ook goeie, nuwe vriende
gemaak. By De Burger was sy groot vriend en vertroueling na Fagan se vertrek
weldra Frederik Rompel, een van die min joernaliste van Nederlandse afkoms van
wie hy gehou het. Rompel was, soos C.F.J. Muller dit stel, een van die mees ervare
Hollandse koerantmanne in Suid-Afrika. Hy het sy joernalistieke loopbaan 25 jaar
tevore in Nederland begin, maar reeds in die ou Zuid-Afrikaansche Republiek met
die Afrikaner se stryd saamgeleef. In 1921 het hy as tegniese redakteur tot die redaksie
van De Burger toegetree, 'n pos wat kort daarna herdoop is tot ‘nuusredakteur’.
Omdat die hoofredakteur, dr. Malan, as leier van die Kaaplandse Nasionale Party so
bedrywig was, is groot dele van wat eintlik sy werk moes gewees het, ook deur
Rompel behartig, in die besonder die hoofartikels. Baie gou het Rompel begin met
'n gereelde ‘Buitelandse oorsig’, waaruit sy ‘buitengewone werkvermoë en parate
skryftalent’2 duidelik blyk. Van 1928 af het hy hom toenemend aan oorsigte oor
buitelandse nuus gewy, met die daaglikse rubriek ‘Van alle kante’ begin en gereeld
die Saterdagse hoofartikels, meestal van nie-politieke aard, geskryf.3 As mens was
Rompel iemand met 'n vaste, geroetineerde lewenstyl wat elke oggend met sy groot
hond by die redaksiekantoor aangekom het. Hy was 'n warm persoonlikheid wie se
empatie na ander mense uitgegaan het, maar ook 'n egte en reguit mens wat nie
geaarsel het om sy standpunt hoflik maar beslis oor te dra nie. Daarby was hy sonder
enige aanstellerigheid.4 Dit was eienskappe waarvan Langenhoven juis gehou het.
As die jong Sarel van Duyne as karakter in die roman Donker spore by Die Burger
opdaag, voer hy 'n onderhoud met mnr. Rompel, een van die eerste voorbeelde in
die Afrikaanse literatuur waar 'n skrywer 'n karakter uit sy eie vriendekring in 'n
fiktiewe werk invoer. Vir Sarel van Duyne is dit onmiddellik duidelik dat daar tussen
Rompel en sy personeel sterker bande as dié tussen hoof en ondergeskiktes is.
Langenhoven skryf: Rompel ‘weet dat hy nie met werktuie nie maar met mense te
doen het en dat die diens van hand en verstand nog niks werd is as jy nie die diens
van die hart daarby het nie. Daarom sou
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elkeen van sy duisende werkers deur die vuur gaan vir hom. Daarom het hy nooit
nodig om 'n harde woord te praat nie.’5
Alhoewel hierdie woorde in die roman oor die fiktiewe karakter Rompel gesê
word, kan 'n mens geredelik aanvaar dat dit ook 'n baie getroue beeld van die mens
Rompel is. Dit is terselfdertyd 'n aanduiding van die hoë agting wat Langenhoven
vir hom gehad het. Rompel was dan ook die enigste persoon wat aan Langenhoven
se kopie vir Die Burger veranderinge kon aanbring. By geleentheid, so vertel Rompel,
het hy ‘werkeloos’ in Langenhoven se manuskrip in ‘werkloos’ verander. Op 'n
Sondagaand word Rompel deur 'n joernalis gebel. Langenhoven is by Die
Burger-kantoor en hy is briesend. Iemand het 'n letter uit sy kopie geskrap en hy
dreig om nooit weer vir Die Burger te skryf nie. Rompel antwoord dat hy dadelik
kom, maar dat hulle intussen vir Langenhoven moet sê hy het dit gedoen en hy sal
uitlê hoekom. ‘Onmiddellik daarna’, skryf Rompel, ‘lui die telefoon weer: Ek hoef
nie te kom nie. As ek dit gedoen het, is dit goed.’ En Rompel voeg by: ‘So was
Langenhoven. Die man wat sy vertroue geniet het, het dit ten volle gehad.’6 Min
mense het egter so 'n vertroue by Langenhoven gewek. Dit spreek boekdele vir
Rompel se kennis van Afrikaans en sy integriteit dat Langenhoven so iets van hom
geduld het.
Dieselfde kan helaas nie van al die funksionarisse van die Nasionale Pers gesê
word nie. By Die Burger was daar in dié jare ook nog J. Steinmeyer en Louis
Hiemstra. Langenhoven het betreklik goed met hulle oor die weg gekom, maar hy
was soms knorrig oor Hiemstra se gevit en foutvindery. By die Pers was Servaas de
Wet en W.F. Kruse met die publikasie van boeke gemoeid, maar Langenhoven het
die onderhandelinge met hulle grotendeels aan Sarah Goldblatt oorgelaat en weinig
met hulle te make gehad. Veral vir die setters van die Pers, van wie die meeste in
die vroeë jare ingevoerde Hollanders was, het Langenhoven glad nie ooghare gehad
nie. Vir hulle het hy die skeldnaam ‘Van Donnerhellings’7 bedink; die Hollander C.
Snoek was in die besonder by herhaling die prooi van sy gramskap, soos telkens uit
sy briewe aan Sarah Goldblatt blyk. Hy was selfs daarvan oortuig dat die setters
opsetlik setfoute in sy werk maak net om sy siel uit te trek! Toe hy byvoorbeeld in
die uitgawe van Die eensame Hoop op 'n setfout afkom, skryf hy op 23 September
1922 aan Sarah: ‘Waarom moet hulle met my werk altyd mense by die masiene hê
wat nie omgee of belangstel nie? Ek kan mos nie meer doen as om die proewe tot
op die ent te
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lees nie - ek kan nie in die drukkery gaan bystaan om te keer dat daar nie geknoei
word nie. En hier was nie eens 'n korreksie nodig nie: die reël is heeltemal reg in die
galley-proef.’ In sy korrespondensie met Sarah is daar talle gevalle waar hy uitvaar
teen wat hy as die opsetlike slordigheid van die setters beskou.
En met sy toetrede tot die Pers het Sarah Goldblatt nog meer as vroeër die persoon
geword wat Langenhoven se manuskripte by die uitgewers en drukkers moes behartig
en die proewe van sy veelvuldige geskrifte en heruitgawes moes nasien. Sarah moes
alles baie sorgvuldig kontroleer en Langenhoven se instruksies presies uitvoer, want
hy kon setfoute en ander slordighede eenvoudig nie verdra nie. In haar My beskeie
deel betwyfel M.E.R. dit of Sarah ooit ‘'n verdraaide jota of tittel’8 deurgelaat het,
want sy was baie presies met die manuskripte. Tog was Langenhoven nie altyd met
haar werk tevrede nie. By geleentheid beskuldig hy haar selfs in 'n brief van
onnoukeurigheid en verstrooidheid van gees! Op 24 Januarie 1925 skryf hy aan haar:
‘Ons moet dit maar so neem dat daar nou eenmaal, in hierdie een opsiggie, 'n
onverwyderbare verskil tussen ons is - jy is van aanleg sonder vermoë om noukeurig
te wees en ek maak van noukeurigheid 'n afgod.’ Wat Sarah se reaksie hierop was,
is onbekend. Gelukkig kon sy in elk geval nie oor so 'n aantyging gewees het nie!
Nog meer as die setters het negatiewe beskouings oor sy eie werk hom ontstig, in
so 'n mate dat hy later by sy publikasies telkens die woorde ‘Geen resensie word
gevra nie’ laat afdruk het. Wanneer De Burger 'n stuk van hulle Hollandse
korrespondent in Pretoria oorneem waarin ‘valselik en teen die uitdrukkelike woorde’
van The everlasting annexation gesê word dat die skrywer met minagting praat van
die verset vir 'n ideaal, uit lafhartigheid nie daarvoor veg nie en Jopie Fourie aanval
wat daarvoor gesterf het, vind Langenhoven die artikel ‘so gemeen as wat dit op die
aarde kan’. In 'n brief aan Sarah sê hy: ‘En die Burger wat natuurlik aan daardie klas
medewerker die voorkeur gee - die klas ding waardeur hulle mij van medewerking
verstoot het - krap die laster nie uit nie en set nie daar 'n voetnoot aan nie: natuurlik
nie. Ek is magteloos. Ek kan nie heeldag oor mij eie boek korrespondensies in die
Burger voer nie. Is daar, noudat Fagan daar weg is, tog nog een persoon op die staf
wat nie vijandig is teen mij nie...?’ En as die Populair-wetenskaplike leesboek waartoe
hy meegewerk het, negatief geresenseer word deur Jan F.E. Celliers en D.F. Malherbe,
is Langenho-
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ven moedeloos. Op 19 September 1920 skryf hy aan Sarah: ‘Et tu Brute! - Jij weet
wat ek in die publiek van húlle twee se werk geseg het. Ek is bitter teleurgestel - om
húlle ontwil. Dan blij daar glo nergens meer iemand oor om iets anders als laagheid
van te verwag nie.’ Die bitterheid waarmee Langenhoven hier skryf, is 'n aanduiding
van hoe sensitief hy oor negatiewe kritiek gevoel het en hoe persoonlik gekrenk hy
was as daar volgens hom onbillik geoordeel is. 'n Mens voel selfs dat sy reaksie grens
aan dié van iemand wat aan vervolgingswaan ly, 'n verskynsel wat dikwels voorkom
by swaar gebruikers van alkohol. Met sy indiwidualistiese leefwyse en isolasie op
Oudtshoorn het Langenhoven blykbaar baiekeer die gevoel gekry dat die hele wêreld
teen hom is en dat hy niemand kan vertrou nie.
Ná voltooiing van sy twee Engelse boeke en sy bydrae tot Twee geskiedkundige
opstelle moes Langenhoven aanvanklik heelwat tyd aan sy politieke loopbaan wy.
In 1920 moes hy in Oudtshoorn 'n verkiesingstryd voer, as Volksraadslid die sitting
in Kaapstad bywoon, later in die jaar deel hê aan die kongres van die Nasionale Party
in Bloemfontein en op verskeie plekke politieke vergaderings hou. Op 21 Desember
1920 laat hy Sarah egter weet dat hy onderweg van Kaapstad na Oudtshoorn in die
trein met Die pad van Suid-Afrika begin het en dat hy nou elke dag 'n paar bladsye
skryf. In daardie stadium is dertig bladsye reeds voltooi. So vinnig werk hy dat hy
op 12 Januarie 1921 die volledige manuskrip aan haar kan pos. In Maart en April
1921 verskyn dit in Die Huisgenoot.
Die pad van Suid-Afrika - of Eerste skoffies op die pad van Suid-Afrika, soos
Langenhoven dit uiteindelik in boekvorm sou noem - sluit met die verwerking van
historiese boustof en met die aksent op die wording van 'n nuwe nasie regstreeks aan
by Die Hoop en Die Vrou van Suid-Afrika. Dit begin met 'n beeld van die leegheid
en duisternis van die land voor die koms van die eerste blankes, gevolg deur die
seevaarders wat slegs heen- en terugvaar sonder om aan land te gaan. Op hulle volg
die eerste nedersetters, wat geen werklike liefde vir Suid-Afrika het nie, slegs 'n kort
tydjie vertoef en die land as 'n vreemde wêreld ervaar. Die Slagtersnek-rebelle is dan
die ‘eerstelinge’ wat hulle bloed aan die land offer. Uit hierdie gebeure ontkiem daar,
volgens die gedig, 'n nuwe nasie wanneer die Voortrekkers die Kolonie verlaat. Die
verhaalgang eindig met die moord op Retief en sy makkers en die aanval op
Blaauwkrans, die begin van die ‘via dolorosa’ van die Afrikaner. Tog loop ‘die pad
van Suid-Afrika’ ook hier nie dood nie, want die gestorwenes
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is ‘nasiestigters ... -/ Trou aan bloed van verre jare/ Nageslag van martelare,/ Eerste
van 'n nuwe ry -/ Van 'n nasie wat sal bly’.9
Met die betreklik willekeurige grepe uit die vaderlandse geskiedenis dek Die pad
van Suid-Afrika dus dieselfde periode as Die Hoop van Suid-Afrika. Anders as die
toneelvorm van die twee allegories-historiese dramas skryf Langenhoven hier egter
'n epos in meestal onberymde versmaat, 'n tipe poësie wat met weinig bindmiddele
na die prosavorm neig. Dit word versterk deur die debatterende inslag van die vers
en die stukke didaktiek tussen vraag en antwoord, al bereik hy soms 'n sekere
refreinmatigheid met die herhaalde verwysing na ‘die pad van Suid-Afrika’ en wissel
hy by tye die epiese gang met liriese intermezzo's soos ‘Via dolorosa’ af.
Oor die algemeen was die reaksie op Die pad van Suid-Afrika baie gunstig en is
dit beskou as een van Langenhoven se belangrikste werke. Ook literatuurhistorici,
wat 'n bietjie later op die werk kommentaar gelewer het, was vol lof. In die derde
druk van sy Taal en poësie van die Twede Afrikaanse Beweging wy E.C. Pienaar nie
minder nie as agt bladsye aan die bundel. Na 'n kensketsing van die epies-liriese
werk ‘oor die wordingsgeskiedenis van die Afrikanernasie en die via dolorosa,
waarlangs hierdie wording plaasgevind het’,10 waardeer Pienaar die ‘mate van
aanskoulikheid’11 en die wyse waarop Langenhoven tot die ‘dieperliggende betekenis’12
agter die objektiewe feite deurdring. In die eerste uitgawe van Afrikaanse
literatuurgeskiedenis het G. Dekker besondere lof vir ‘die lewendige wyse waarop
menige dramatiese toneel weergegee word’.13 En F.E.J. Malherbe bewonder die
eenvoud, die ‘klaar en helder...visioen van ons bestemmingsweg’14 wat Langenhoven
in die bundel vir die lesers bied.
Tog was die versvorm van Die pad van Suid-Afrika van die begin af vir baie
kommentators problematies. In sy resensie wat op 25 Oktober 1921 in Die Brandwag
verskyn, het Eugène N. Marais nie baie waardering vir ‘die breë, onberijmde verse
waarin Langenhoven hier sing nie’.15 Pienaar stel dit nog sterker. Naas treffende
gedeeltes meen hy Langenhoven se hartstogtelike gevoel verlei hom dikwels ‘tot 'n
oordaad van klanke wat soms ontaard in bombas’, terwyl 'n ‘stoterige ritme’ afbreuk
doen aan ‘die welluidendheid en ritmiese kadans’.16 En Dekker meen uiteindelik tog
die gedig staan literêr nie baie hoog nie: dit word ‘ontsier deur geswollenheid en
bombas, die verse is tegnies swak en verloop dikwels in prosa’.17
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In 'n groot mate moet 'n mens vandag steeds met hierdie kritiek akkoord gaan en dit
nog sterker formuleer. 'n Mens het by die lees die gevoel dat die bundel in sy geheel
met die wisselende versvorm prosodies onrustig verloop en dat Langenhoven, soos
Totius in Ragel en Trekkerswee en Malherbe in Die timmerman, nie daarin slaag om
'n bevredigende vorm vir die epos te vind nie. Aan die een kant skryf hy 'n soort vers
wat deur die afwesigheid van die nodige strukturele binding na die amorfe neig, aan
die ander kant sluit hy by 'n verouderde verstradisie met uiterlike skemas aan. Wat
'n mens in die besonder opval, is dat Langenhoven se taal in versvorm, in vergelyking
met sy natuurlike prosa, dadelik meer gekunsteld en gestileerd word, onder meer
weens die baie on-Afrikaanse deelwoorde wat die indruk van onegtheid wek. Latere
historiese ondersoeke sou buitendien aantoon dat die Slagtersnek-rebellie, waaraan
Langenhoven so 'n prominente plek in die gang van die geskiedenis gee, in 'n groot
mate 'n geval van gewone wetteloosheid was, met 'n sweem van 'n rampokker-element
daarby. J. du P. Scholtz en F.A. van Jaarsveld is byvoorbeeld van mening dat daar
eers sprake van 'n nasionale ontwaking by die Afrikaner is wanneer sowel die
noordelike as die Kaapse Afrikaners heftig op die Britse anneksasie van die
diamantvelde reageer.18 In Die pad van Suid-Afrika verhef Langenhoven egter die
Slagtersnek-geskiedenis, in ooreenstemming met die historiese insigte en kennis van
sy tyd, tot 'n epiese dimensie vanuit 'n eng konserwatief-behoudende
Afrikanerperspektief. 'n Mens kan hom sy gebrek aan visie dus alleen verwyt as
tydsgebondenheid as sodanig 'n beswaar sou wees. Dit is egter onbillik om te verwag
dat hy sonder die nodige historiese kennis bo sy tyd moes uitstyg.
Alles dui daarop dat Langenhoven Die pad van Suid-Afrika self as een van sy
belangrikste werke beskou het. Op 27 Julie 1921, toe die grootste gedeelte van die
bundel reeds in produksie is, skryf hy aan Sarah met die opdrag dat 'n nuwe gedig
van hom, ‘Die Vallei van die Skaduwee van die Lewe’, saam met ‘Die Stem van
Suid-Afrika’ en ‘Die erwe van die vadere’ aan die einde van die bundel bygevoeg
moet word. Hy vertel dat hy die vorige dag na die middagslapie met die gedig begin
het. Daarna was hy deur dorp toe en na ete was daar besoekers by hulle aan huis.
Voor hy die aand gaan slaap het, was die gedig egter klaar. ‘En’, skryf hy, ‘hy is
wonderlik - ek kan nie verstaan dat dit myne kan wees nie. Jy sal sien wat daarin is
is wat Einstein se teorie beteken. En jy sal merk die mensdom soek die Toekoms uit
hulle eie Verlede, by die
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ondergegane son, met hulle rug naar die komende dageraad.’ Dat Langenhoven baie
waarde aan dié gedig geheg het, blyk verder uit die talle instruksies vir set en wysiging
in reëls wat hy in die daaropvolgende briewe aan Sarah gee. In Oktober 1923 voltooi
hy ook 'n dramatisering van die hele Pad van Suid-Afrika. En nadat hy die bundel
op 6 Januarie 1923 herlees het, skryf hy aan Sarah: ‘Met die lees van gister af was
die hele ding vir my nuut, en tussen ons - ek het my verbaas dat dit ek is wat dit
geskryf het. En die eerste uitgaaf uitverkoop - en dít vir poësie. En poësie wat nie
poësie is nie; sonder rym en, volgens hoër gesag, sonder maat of ritme! Waarlik,
Sub, ek het darem rede om dankbaar te wees.’
Maar tog gaan 'n gedig soos ‘Die Vallei van die Skaduwee van die Lewe’, soos
trouens so baie ander verse van Langenhoven, mank aan slaafse skemagehoorsaamheid
en die afwesigheid van oorspronklike beelding. Langenhoven se kommentaar in sy
brief aan Sarah laat 'n mens vermoed dat hy 'n gedig in die eerste plek gesien het as
iets waardeur hy 'n sekere gedagte onder woorde kon bring, nie as 'n kunswerk wat
juis allereers deur woord en beeld die leser moet meevoer nie. Dit is teleurstellend
dat hierdie elementêre insig by Langenhoven ontbreek het, te meer omdat hy in sy
verhale en sy essayistiese en betogende prosa die leser wel deeglik deur sy verrassende
woordgebruik en voorstellings kon oortuig. Miskien was hy, wat die digkuns betref,
te veel vasgevang in ou konvensies waaruit hy nie kon loskom nie. Miskien was hy
in werklikheid geen digter nie en het slegs die tydsomstandighede hom daartoe verlei
om by geleentheid sy hand aan die verskuns te waag.
Dat Langenhoven self Die pad van Suid-Afrika as een van sy belangrikste werke
gesien het, blyk verder uit die feit dat hy persoonlik die skrywer en kunstenaar Reenen
J. van Reenen genader het om enkele illustrasies vir die bundel te maak. In 'n brief
van 27 Julie 1921 sê Van Reenen dat hy in die tien potloodtekeninge die stemming
van die gedigte weergee soos hy dit by die lees ervaar het. Langenhoven was baie
ingenome met Van Reenen se werk, soos blyk uit sy brief van 30 Julie. Hy waardeer
dit dat sy vriend sy bedoeling verstaan het en hy vind die tekeninge pragtig. ‘Sal jy
my vergun om te sê’, skryf hy, ‘hoe hoog ek dit waardeer om 'n letterkundige raak
te loop wat nie afgunstig is op 'n vakgenoot se werk nie maar hom nog behulpsaam
is daarby?’ En uit erkentlikheid teenoor Gustav Preller, wat hom ‘die grootheid van
die
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Voortrekkers en die betekenis van die Trek’ die eerste leer insien het, dra hy sy
bundel op aan die skrywer van die biografie oor Piet Retief. Merk waardig genoeg
bedank Preller hom eers in 'n brief van 8 Januarie 1924, met die verskoning dat ‘'n
groot verdriet’ hom juis met die verskyning van Die pad van Suid-Afrika getref het
en dat 'n brief van dank hom toe geheel en al ontgaan het. Preller waardeer die opdrag
besonder baie, veral omdat hulle polities in opponerende kampe staan.
Maar naas Die pad van Suid-Afrika was Langenhoven in dié jare ook besig met
ander projekte op die gebied van die poësie. Terwyl hy redakteur van Het Zuid-Westen
was, het hy hom sterk uitgespreek teen 'n moontlike vertaling van die Bybel in
Afrikaans en ook gesê dat dit vir hom pynlik sou wees om die Hollandse Psalms en
Gesange deur Afrikaanse tekste te vervang. Tog verskyn daar reeds in Het
Zuid-Westen - sonder dat hy ooit in die openbaar 'n gewysigde standpunt stel - enkele
Gesange van hom wat hy in Afrikaans weergee. Waarskynlik aangevuur deur Totius,
wat juis in die twintigerjare met 'n beryming van die Psalms begin, vertaal
Langenhoven 'n stuk of dertig van die Gesange, waarvan die meeste in sy Aan stille
waters-rubriek in Die Burger verskyn en saam met enkele ander godsdienstige liedere
in September 1922 as Gesange in Afrikaans gepubliseer word.
Die taak om die Psalms en Gesange te vertaal, was vir Langenhoven nie sonder
groot probleme nie. In 'n artikel19 vir sy Aan stille waters-rubriek wat op 3 Julie 1922
verskyn, praat hy oor al die moeilikhede waarmee die vertaler by so 'n onderneming
te kampe het. Daar is die probleem dat hy hom nie so maklik ‘kan losskeur van die
herinneringe wat aan woord en ritme en klank en rym van die Hollandse beryming
van sy vroegste kinderdae af en deur sy hele lewe heen vasgekleef is nie’. Die
Afrikaanse digter kan verder nie die bekende wysies oorboord gooi nie en is daarom
aan dieselfde versmaat gebonde. Met al die infleksies en talle vroulike uitgange is
daardie versmaat vir tale soos Hollands of Duits natuurlik, terwyl dit vir 'n taal soos
Afrikaans gedwonge klink. Hierdie probleem geld in die besonder vir die vertaler
van die Gesange. Terwyl die psalmberymer uit die Bybelteks 'n vars beryming kan
maak, moet die Gesange vertaal word. Ten spyte van die groot ooreenkomste in die
woordeskat moet die vertaler ter wille van die maat en rym noodwendig sy woorde
anders kies. ‘Waar verbuigde werkwoorde en naamwoorde’, skryf Langenhoven,
‘ook in die loop van die reël voorkom en ons taal laat die verbuiging weg, bly ons
met 'n
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oortollige lettergreep sit wat dan met 'n ekstra woord (en dus met 'n extra gedagte of
begrip), wat nie in die oorspronklike voorkom nie, moet opgevul word.... Die resultaat
van hierdie verskynsel is dat 'n mens by die vertaling van enige Hollandse gedig in
Afrikaans met orige plek vir lettergrepe opgeskeep sit omdat ons taal meer in dieselfde
maatlengte kan sê (en dus moet sê) as Hollands en dat sover as my betref ek makliker
'n gedig uit Engels in Afrikaans vertaal as uit Hollands of Duits.’ Ondanks al hierdie
probleme meen Langenhoven tog dat die Afrikaner in sy ontwikkeling tot kultuurvolk
die Bybel en die godsdienstige liedere in Afrikaans moet kry. Hy pleit nogtans vir
'n langsame invoer van die nuwe Psalms en Gesange.
In 'n verdere stuk20 wat klaarblyklik as voorwoord tot die publikasie van Gesange
in Afrikaans bedoel is maar wat nooit verskyn het nie, skryf Langenhoven dat hy
dikwels moes kies tussen 'n afwyking van die suiwer Afrikaanse taaleie en 'n afwyking
van die oorspronklike inhoud. Alhoewel die Afrikaanse digter 'n reg op sy eie
oorspronklikheid het, moet hy tog eerbied hê vir die eenheid en samestelling van die
oorspronklike. Daarby het hy met die voornaamwoord van die tweede persoon
moeilikheid gehad. Ons het, so stel hy dit, ‘in ons verlede nog altyd die Here in
Hollands aangespreek, dus “Gy” of “U”; en volgens ons volksgevoel en gebruik
klink “jy” en “jou” oneerbiedig, sodat ek my nie daaraan kon waag nie. Die mense
sou my gestenig het, hoewel ek twyfel of die Here die minsame vertrouelikheid sou
veroordeel het. “Gy” klink vir my glad te on-Afrikaans - 'n sin of versreël waarin hy
voorkom gee my taalgevoel 'n stamp. Dus het ek hom vermy - en tot skade. Met die
tyd wat dit my geneem het om die “Gy” te ontwyk - want “U” het byna geen
rymgenoot nie - kon ek 'n hele paar verder Gesange vertaal het; en op sommige
plekke het dit my tot ontrouheid aan die inhoud genoodsaak.’ In Langenhoven se
besluit om af te sien van ‘jy’ en ‘jou’ vir die Opperwese, het die groot voorbeeld van
die Nederlandse tekste waarskynlik 'n deurslaggewende rol gespeel. Dit is opmerklik
dat N.P. van Wyk Louw ongeveer tien jaar later in enkele van sy
geding-met-God-verse in Alleenspraak wel God só ‘minsaam vertrouelik’ aanspreek,
maar vanaf Die halwe kring gebruik hy weer die Uvorm.
Ondanks al die probleme en die baie sametrekkings, gekunstelde woorde en die
tale Kanaäns bereik Langenhoven tog sekere effekte met sy vertaling van die Gesange.
Wat veral in soveel van sy oorsettings
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opval, is hoe hy daarin slaag om die bekende en idiomatiese Afrikaanse ekwivalent
vir die Nederlands te vind, dikwels deur die segging met sy woordkeuse te
konkretiseer. Strofe 9 van Gesang 20 lui in Nederlands byvoorbeeld as volg:
Komt! treen wij dan bemoedigd voort,
in vast vertrouwen op sijn woord!
Hoe moeilijk ons de weg ook schijn',
het eind zal zeker zalig zijn.21

By Langenhoven word dit:
Laat ons met moed dan voorwaarts gaan Ons weet Sy woord bly ewig staan:
Al lyk die opdraand hoe so steil,
Daarbo is seker salig heil.22

In die eerste vers van Gesang 65 slaag Langenhoven daarin om in reël 2 die abstrakte
begrippe na personifiërings te herlei en in die res van die strofe 'n natuurlike Afrikaans
te handhaaf, selfs al moet hy die presiese betekenis van die Nederlands daarmee
opoffer. In Nederlands lui dit:
'k Heb Jezus lief! Hij is mijn licht en kracht,
waarheen ik mij in angst en droefheid wende.
Och, werd alom dien Redder uit ellende
door mij, door elk die hulde toegebracht!23

By Langenhoven:
'k Het Jesus lief! Hy is my lig en krag,
In angs en leed my Toevlug en Bekende.
As almal tot die Redder uit ellende
Wou hulde bring en hulp van Hom verwag!24

In strofe 2 van Gesang 7 gebruik Langenhoven die woord ‘strooihuisies’, 'n besondere
Afrikaanse vonds waarvoor daar geen ekwivalent in die Nederlandse teks is nie:
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Op berge en in dale,
En oweral is God;
In ryke weeldesale,
In strooihuisies is God(.)25

Die laaste vier reëls van strofe 2 van dieselfde Gesang lui in Nederlands as volg:
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal,
heeft voor elk schepsel gaven,
ja, zorgt voor 't gans heelal.26

Langenhoven wysig die enigsins veralgemenende ‘schepsel’ na ‘wurrem’, wat dadelik
iets konkreets tot die teks toevoeg:
Hy hoor die jonge rawe,
Beklee met gras die dal,
Het selfs vir wurrems gawe,
Versorg die gans Heelal.27

Die ‘amptelike’ vertaling van 1944 het later hierdie konkretisering by Langenhoven
oorgeneem:
die kleinste wurmpie voed Hy,
sorg vir die groot heelal.28

Langenhoven se herberyming van Psalm 42 vergelyk goed met dié van Totius. Die
Nederlandse teks van die eerste strofe sien as volg daar uit:
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer;
God des levens, ach, wanneer
sal ik naad'ren voor uw ogen,
in uw huis uw naam verhogen?29
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Langenhoven verkies in sy oorsetting die Afrikaanse ‘bokkie’ bo die Nederlandse
‘hert’, maar behou die ‘waterstrome’ en lei die werkwoord ‘hyg’ uit die Nederlandse
deelwoord af. 'n Mens voel egter dat reël 5 sintakties nie by die voorafgaande aansluit
nie, ten spyte daarvan dat Langenhoven dit met 'n kommapunt probeer regverdig.
Hinderlik is ook die onverboë byvoeglike naamwoorde in reël 1 en 6:
Soos die dorstig bokkie smagtend
Na die waterstrome skree,
Hyg ek, op my Vader wagtend,
Wat alleen voldoening gee;
Dors my siel tot U, o Heer.
Wanneer, lewend God! wanneer
Sal ons same tot U nader,
Voor U aangesig vergader?30

Ondanks mooi vondste het Langenhoven baie probleme met sy uitgawe gehad en
was hy erg misnoeg met die literêre en kerklike ontvangs van sy werk. Op 19
Desember 1922 laat weet Sarah hom dat die resensent wie se bespreking onder die
naam G. in De Kerkbode van 25 Oktober 1922 verskyn het, G.B.A. Gerdener is, die
‘verd...e swaap’ wat jare lank in die kerk teen die toelating van Afrikaans geveg het.
Gerdener, later professor in teologie op Stellenbosch, was in die jare 1913-1917
werksaam onder die Mohammedane in Kaapstad en van 1917 af medeleraar op
Stellenbosch. Na voltooiing van 'n doktorale proefskrif aan die Universiteit van
Tübingen keer hy terug na Suid-Afrika en in 1924 publiseer hy saam met Jan F.E.
Celliers en P.L. Louw Proewe van die oorsetting van die Gesange-bundel in
Afrikaans. Hy is lid van die kommissie wat in 1944 vir die herberyming van die
Gesange verantwoordelik is.31
In sy bespreking het Gerdener wel 'n klein bietjie waardering vir die vertaling,
maar dit is grotendeels 'n geval van ‘damning with faint praise’! Hy meen
Langenhoven se liedere is Afrikaans ‘in vorm, maar nie altyd in wese nie’. Volgens
hom moet ons die bekende Psalms en Gesange nie probeer verafrikaans nie, want
dit laat die Afrikaanse produkte na ‘floue namaaksels’ lyk. Dit sal veel beter wees
om ‘oorspronkelike liedere’ te skryf.
Langenhoven was uiters gebelg oor Gerdener se bespreking en nog

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

476
jare later het hy in briewe aan Sarah daarop teruggekom. Die gevolg van Gerdener
se bespreking, so stel Langenhoven dit in 'n brief van 13 Julie 1923, is dat Gesange
in Afrikaans in die boekwinkels bly lê en vir die uitgewers 'n verlies is. In Julie 1923
laat weet hy Sarah dat hy nog 'n stuk of agt ander Gesange vertaal het, maar dat hy
nie weet wat om daarmee te maak nie. Die mense wil die eerste dertig nie eens koop
nie - ‘te wyte aan die hooghartige kêrel G. wat nie Slamaaiers kon bekeer nie se
resensie in die Kerkbode. Intussen is daar geen wierookdampe dik genoeg vir Totius
se Psalms nie. Agheretog.’ Tot in 1929 skryf hy nog in briewe aan Sarah oor die feit
dat sy vertalings nie verkoop is nie. Waarskynlik is dit die enigste boek van
Langenhoven wat vir die uitgewers 'n verlies was.
Maar veral die afwysing deur kerklike kringe, en die wyse waarop dit gemotiveer
is, was vir Langenhoven 'n bitter pil. Hoe sterk hy daaroor gevoel het, blyk uit die
inligting wat hy in U dienswillige dienaar verstrek. Waar hy skryf oor sy vlugskrif
‘De heilige ennen van Rehum en Simsai’ en die bydrae wat dit gelewer het tot die
gunstige sinodale besluit om Afrikaans kerklik toe te laat, staan hy stil by sy
teleurstellende ervaring met die vertaling van die Gesange. ‘En nou eindelik’, skryf
hy, ‘kom ek tot 'n ondervinding wat my meer hartseer veroorsaak het as enige ander
mislukking of teleurstelling wat ek met my skryfwerk gehad het. In 1922 het ek
dertig van ons kerkgesange in Afrikaans oorgesit en in boekvorm laat uitgee (saam
met 'n oorsitting van die Oggendgesang, Psalm 42, en die Engelse liedere “Abide
with Me” en “Lead, Kindly Light”) onder die naam “Gesange in Afrikaans”
(Nasionale Pers). Ná die het ek nog 'n hele aantal vertaal wat ek, alte optimisties, in
'n tweede druk sou byvoeg. Met die minste aanmoediging sou ek ons hele
Gesangeboek stap vir stap vertaal het. Maar nie alleen het daar geen tweede druk
gevolg nie, en sal hy seker nooit volg nie - die eerste druk het op die rakke bly lê,
deur die kerk doodswygend van die hand gewys.’32 Hy sou die hele Gesangeboek
vertaal en sy outeursregte aan die kerk present gegee het, maar hy twyfel of hy ná
die teleurstelling nou ooit weer in die stemming daarvoor sal kom. Hy sluit af: ‘In
'n verslag van 'n sinodale sitting waar die saak onder bespreking was, het ek gelees
dat 'n dominee gesê het dat die vertaling nie deur leke moes gedoen word nie. Ek het
nie gelees dat sy kollegas hom weerspreek het nie. Nou as daar altyd 'n waarborg
was dat die nodige talente vir daardie soort werk aan ortodokse priesters sou
meegedeel word en
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van ketterse profete weerhou word, was die dominee se standpunt gesond.’33
Die sinodale sitting waarna Langenhoven hier verwys, is waarskynlik dié waaroor
daar in Die Burger van 22 Oktober 1924 gerapporteer word, maar daarin kom geen
regstreekse verwysing na Langenhoven se vertaling voor nie. Op dié sitting het ds.
M.L. de Villiers, toonsetter van ‘Die Stem van Suid-Afrika’ en in daardie stadium
predikant in Simonstad, voorgestel dat die sinode die noodsaaklikheid van die Psalms
en Gesange in Afrikaans erken en die uitvoering daarvan opdra aan die
publikasiekomitee om spoedig mee te handel. Volgens die verslag het die predikant
van Graaff-Reinet daarop gesê: ‘Ons moet die uitgawe van 'n Gesangboek onder ons
gesag neem en toesien dat dit in goeie Afrikaans aan ons publiek gebring word. Die
vertaling moet nie aan 'n leek oorgelaat word nie.’ Alhoewel Langenhoven se naam
nie genoem word nie en die laaste uitspraak ewe seer op Celliers se bydrae tot die
proewe van 1924 kan slaan, is 'n mens tog geneig om in die lig van Gerdener se
(enigsins vreemde en eensydige) beswaar teen die verafrikaansing in die eerste plek
aan Langenhoven se oorsetting te dink. In 'n brief van 25 Oktober 1924 aan Sarah
sê Langenhoven dat ds. Naudé van Graaff-Reinet die opmerking gemaak het dat leke
nie die vertaling moet doen nie. Hy voeg by: ‘Dit sou dan 'n ontsettende ongeluk
wees as die Here die nodige talente aan leke gegee het en van geestelikes weerhou
het.’ Volgens die presensielys van die sinodale sitting van 28 Oktober 1924 was ds.
J.F. Mentz egter die verteenwoordiger van Graaff-Reinet, nie ds. Naudé nie.34
Amper 'n jaar na die verskyning van Gesange in Afrikaans ontstaan 'n verdere
vermaaklike situasie in verband met die vertalings wat die terglustige Langenhoven
terdeë moet geniet het. Op 10 Julie 1923 laat hy Sarah weet dat hy 'n brief ontvang
het van 'n Hollander met die naam Proost, Suid-Afrikaanse verteenwoordiger van
die firma J. Brandt en Zoon wat in Nederland die Psalms en Gesange uitgee. Volgens
Langenhoven wil Proost spesiaal Oudtshoorn toe kom om hom te kom spreek. In die
loop van Proost se brief, waarin hy dan ‘studiously vermy om te sê wat hy wil sê,
deel hy my darem mee dat ek met die vertaal van die Gesange sy firma se kopiereg
verbreek het’. Langenhoven het lus gehad om terug te skryf dat hy ook 'n Psalm en
'n hoofstuk van Jesaja berym het en om Proost te vra: ‘Heeft uw firma soms ook
eigendomrechten op de Psalmen van David en de boeken der profeten
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van het Oude Testament?’ In plaas daarvan het Langenhoven hom getelegrafeer om
te laat weet waarop sy aanspraak van die kopiereg gegrond is. Intussen, so skryf
Langenhoven, weet hy wat Proost soek: hy sien ook hierdie oorblywende deel van
hulle afset word bedreig. In antwoord hierop het Proost laat weet sy aanspraak ten
opsigte van die kopiereg op die Gesange berus op 'n kontrak met die Hollandse
sinode. ‘Daarop’, sê Langenhoven in 'n brief van 12 Julie 1923, ‘het ek hom
geantwoord dat met die oog op sy eis dit nutteloos vir hom sou wees om my te kom
sien. Ek onderhandel nie met 'n man wat die standpunt inneem dat ek verplig is om
sy terme te aanvaar nie.... As Brandt en Zoon enige reg hoegenaamd het sal hulle
natuurlik nou stappe teen my neem. As dit blyk dat hul dit nie het nie - en dit lyk vir
my te sot dat hulle dit sou hê - sal ek sien dat daar verder notiesie geneem word van
hulle roofpryse. Intussen het Proost my so die hel in gemaak dat ek lus het om die
hele Gesangeboek te vertaal.’ Hierop het Proost 'n vriendskaplike brief geskryf, ‘met
behoud egter van sy vermeende aanspraak’. Daarop het Langenhoven laat weet dat
Proost hom moet oortuig hoe die Hollandse sinode aan so 'n ‘ewigdurende kopiereg’
gekom het. ‘As hy my kan bevredig, het ek gesê, sal hy my nie hof-toe hoef te neem
nie.’
Die feit dat sy vertaling van die Gesange vir die kerk onaanneemlik was, het vir
Langenhoven moeilik gebly om te verwerk, veral omdat Totius se proewe van die
Psalmberyming kerklik en literêr so goed ontvang en ook deur Die Burger - met
verswyging of slegs terloopse vermelding van die vertaling van die Gesange - hoog
geroem is. Wanneer Die Burger op 10 Oktober 1923 vleiende resensies oor Totius
se werk oorneem, sien hy daarin ook 'n ‘gees van vyandigheid’ teen hom! ‘Daar is
maar twee in die hele land’, skryf hy op 12 Oktober aan Sarah, ‘wat met ps. en
ges.-vertalings voor 'n dag gekom het, en dus vanself is die voortdurende geesdriftige
aanbeveling van die een se werk met bestudeerde verswyging van die ander s'n,
vanself die ergste veroordeling van die ander.... Daar is nie 'n rigting waarin ek werk
waar my eie kant - ek praat nie van vyande nie - nie stelselmatig na 'n mededinger
soek om te bewierook nie. Waaragtig, ek kan sonder hulle lof klaarkom; meestal laat
dit my walg. Maar ek word die hel in oor die moedswillige onreg en die omsonse35
gees van vyandigheid.’
Uit hierdie woorde is dit duidelik dat Langenhoven oor die negering van sy werk
baie bitter gevoel het. Ongetwyfeld was daar van kerklike
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kant 'n duidelike afwysing. 'n Mens kan vra of die feit dat Langenhoven nie as 'n
gereelde kerkganger bekend gestaan het nie en dat sy alkoholgebruik aan ingeligtes
bekend was, nie by die afwysing 'n rol gespeel het nie.
Intussen het Langenhoven begin lus kry vir 'n ander stuk vertaling op die gebied
van die poësie. Reeds jare lank was hy 'n groot bewonderaar van Edward FitzGerald
se Rubáiyát van Omar Khayyám, 'n digbundel wat sedert sy eerste publikasie in 1859
in Brittanje 'n soort kultusteks geword het en deur veel meer mense as net gewone
poësieliefhebbers gelees is. Dit is 'n bundel wat, soos Langenhoven dit later in sy
inleiding sou stel, met sy ‘lewensleer van ongeloof aan enige toekoms oorkant die
graf’ en die gevolglike entoesiasme ‘om die beste van hierdie lewe te maak’,36 vir
die mense van die Victoriaanse era 'n welkome afwisseling op die uiterlike preutsheid
en vrome godsdiens van hulle tyd moet gewees het. Tog wou Langenhoven nie met
sy vertaling van hierdie ‘hooglied en loflied van wyn en liefde’37 'n vrysinnige
godsdiensfilosofie of selfs 'n sekere ateïsme aanmoedig nie. Juis omdat die verse, so
skryf Langenhoven, die tipies menslike ‘drifte en drange van ons liggaam en...die
vertwyfelde versugtinge van ons gees’38 weerspieël, bevat die gedig algaande ‘sy eie
reductio ad absurdum. Daar kom in ons op 'n oorweldigende terugslag; ons
Godbewuste binneste siel verset hom. Nee, die heelal het 'n ander doel! - Die Rubáiyát
moet al baie godloënaars en wellustelinge tot nadenking gebring het.’39 Dit is nie van
belang of 'n mens met hierdie siening van Khayyám se werk saamstem nie.
Langenhoven se doel was om 'n stuk poësie te vertaal wat tot baie mense gespreek
het en wat by uiteenlopende lesers gewild was. Dat hy juis Die Rubáiyát gekies het,
is in ooreenstemming met sy hele opvatting om die volk te leer lees en die mooiste
dinge tot sy mense se beskikking te stel. As daar inherent ook 'n les uit te leer val,
was die teks soveel te meer geskik vir sy arme, verwaarloosde mense, soos hy hulle
gesien het.
Langenhoven se bewondering vir Die Rubáiyát is deur Vroutjie met hom gedeel.
Vroutjie het trouens die hele Rubáiyát en Gray se bekende ‘Elegy’ van buite geken.
In 'n brief van 17 Desember 1923 laat weet hy Sarah dat hy nie kans sien daarvoor
om Gray se ‘Elegy’ te vertaal nie; ‘ek ken my beperkings’.40 Hy is aan die soek na
iets om oor te skryf, maar vind geen bronne in die Oudtshoornse biblioteek nie,
behalwe die ou boeke wat hy al uit sy kop ken. In sy brief verwys hy egter na
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Leipoldt se verwerking van enkele kwatryne uit FitzGerald se Khayyám wat in Die
Burger se Nuwejaarsnommer sou verskyn en wat Langenhoven blykbaar voor
publikasie reeds gesien het. Al sê hy in sy brief van 26 Desember 1923 dat mense
nou sal dink hy wou Leipoldt uitdaag en dat hy eintlik op die gedagte van die
oorsetting gekom het toe hy self 'n paar versies vir die Nuwejaarsartikel moes vertaal,
kan 'n mens aanvaar dat Leipoldt se kwatryne tog die eintlike prikkel was wat hom
aangespoor het om self iets omtrent FitzGerald se vertaling te doen.
Die verbluffende snelheid waarmee Langenhoven andermaal 'n enorme stuk werk
afhandel, is 'n aanduiding van hoe begeesterd hy met die hele onderneming was. Op
Kersdag 1923 vertaal hy ál vyf en sewentig kwatryne van FitzGerald se eerste
oorsetting, wat in 1859 verskyn het! In die brief wat hy die volgende dag aan Sarah
skryf, sê hy: ‘Ek het hom gister gedoen - en vannag oorgeskryf. Maar nou
bevooroordeel ek jou weer vooraf met te sê ek was haastig sodat jy my woord kan
bevestig deur die spore van die haastigheid te vind. Nou ja, hoe dit ook is, dis 'n dag
se werk en vannag het ek dit oorgeskryf.’ Aangesien FitzGerald reeds in 1883 en
dus 40 jaar tevore dood is, versoek hy haar om Fagan te vra of die kopiereg nou,
volgens die indertyd bestaande Britse kopieregwet, verstreke is. Indien dit die geval
is, sal hy bly wees as die Pers 'n geskenk- of voorkamerboekie daarvan kan maak.
In die weke wat volg, stuur Langenhoven nog 'n paar keer verbeterings van sy
Khayyám-vertaling aan Sarah. Hy laat weet haar ook dat hy oorweeg om die kwatryne
in Die Burger te publiseer indien die Pers nie 'n boek daarvan wil maak nie. Maar
Langenhoven was verniet ongerus. Sarah was baie opgewonde oor die vertaling en
die Pers wou dit dadelik in boekvorm publiseer. In 'n brief wat hy op 3 Januarie 1924
aan haar skryf, is hy baie dankbaar vir haar gunstige reaksie. ‘Jy het my hart baie,
baie lekker gemaak...Nog nooit het ek die Sub so geesdriftig gekry as hierdie slag
oor die Omar nie. Waarlik, die werk was vir my 'n genot; die lof is 'n groter genot.’
Die Afrikaanse Rubáiyát verskyn in Mei 1924 as die eerste van 'n reeks
sitkamerboekies, die eerste keer dat so iets in Afrikaans onderneem word.
Langenhoven het egter eindelose probleme met die setters gehad; veral die ‘dooie
vrottert’ van 'n Snoek wou nie na hom luister nie.
Langenhoven se vertaling was, soos 'n mens by enige versvertaling te wagte kan
wees, nie onberispelik nie. Tog is dit merkwaardig hoe
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dikwels hy 'n hoogs bevredigende en vindingryke Afrikaanse ekwivalent vir die
Engels kry en plek-plek FitzGerald se teks selfs oortref. Nommer 11 lui byvoorbeeld
by FitzGerald:
Here with a Loaf of Bread beneath the Bough
A Flask of Wine, a Book of Verse - and Thou
Beside me singing in the Wilderness And Wilderness is Paradise enow.41

Langenhoven slaag daarin om hierdie kwatryn in natuurlike Afrikaans oor te sit en
terselfdertyd baie na aan die Engels te bly, met behoud van die aangesprokene, gevolg
deur die enjambement, in die belangrike rymposisie aan die einde van reël 2:
'n Snytjie Brood hier waar die skaad'wees sprei,
'n Flessie Wyn, en 'n Gedig - en Jy
Hier by my om te sing in die Woestyn En die Woestyn is Paradys vir my.42

FitzGerald se nommer 20 was kennelik veel moeiliker om te vertaal:
Ah, my Belovéd, fill the cup that clears
TO-DAY of past Regrets and future Fears Tomorrow? - Why, To-morrow I may be
Myself with Yesterday's Sev'n Thousand Years.43

Alhoewel Langenhoven in die eerste twee reëls FitzGerald se teks nie letterlik vertaal
nie, slaag hy tog voortreflik daarin om die spanning tussen verlede en hede te behou
en die hele voorstelling in die sfeer van Khayyám se carpe diem-filosofie te laat bly.
Met die slotreël oor die ‘duisend dooie Gisters’ voel 'n mens dat hy FitzGerald oortref:
Geliefde! vul die Glas en laat my Gees
Sy Rou oor wat verby is, en sy Vrees
Vir wat mag kom, vergeet. En môre dan?
Ek sal by duisend dooie Gisters wees.44
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FitzGerald se nommer 26 lui as volg:
Oh, come with old Khayyám, and leave the Wise
To talk; one thing is certain, that Life flies;
One thing is certain, and the Rest is Lies;
The Flower that once has blown for ever dies.45

In die plek van ‘old Khayyám’ kom ‘Omar’, wat die gemoedelike sfeer handhaaf.
FitzGerald se ‘talk’ aan die begin van reël 2, in die betekenis van ‘praatjies maak’,
vertaal Langenhoven vindingryk met ‘lieg’. Daarmee handhaaf hy die oorspronklike
eindwoord van reël 3 in die rymposisie. Terselfdertyd bly hy met ‘vals’ naby aan
FitzGerald se teks. Met die sterker beelding van die slotreël en die kontras tussen
geboorte en dood sluit sy kwatryn veel sterker as die oorspronklike:
Kom saam met Omar; laat die Wyses lieg;
Een Ding is seker - dat die Lewe vlieg;
Een Ding is seker en die Res is vals:
Geen Blom vind uit sy Graf ooit weer sy Wieg.46

Met FitzGerald se nommer 27 het Langenhoven besondere probleme gehad. In 'n
brief van 21 April 1924 aan Sarah sê hy dat dié kwatryn, veral die slotreël, ‘die
enigste (is) wat ek glad nie na my sin gekry het nie; maar ek sál nog, en voor die
tweede ediesie.’ By FitzGerald lui die teks as volg:
Myself when young did eagerly frequent
Doctor and Saint and heard great Argument
About it and about, but evermore
Came out by the same Door as in I went.47

In die eerste uitgawe het Langenhoven dit as volg vertaal:
Reeds in my Jeug het ek na Lig gaan soek
By Heiliges en by Geleerdes kloek,
En hulle oor en weer hoor redeneer Maar donker soos tevore bly die Boek.48
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Die woord ‘kloek’ aan die einde van reël 2 gee wel iets van die ‘great Argument’
weer, maar het tog 'n ander gevoelswaarde en maak as byvoeglike naamwoord ná
die selfstandige naamwoord 'n onnatuurlike indruk, terwyl die slotreël heeltemal van
die Engelse teks afwyk. Volgens 'n mededeling van Sarah49 het Langenhoven na die
publikasie wysigings aangebring en 'n afskrif daarvan gebêre by die pragboek waarin
hy indertyd vir Vroutjie sy eie teks in sierskrif ingeskryf het. In deel VII van die
Versamelde werke het Sarah die nuwe teks ingesluit, maar nagelaat om ook die
wysiging aan te bring wat hy in 'n brief van 24 April 1924 aan haar noem. In dié
brief versoek hy haar om die nuwe slotreël (‘En ledig uit hul Poorte weergekeer’) te
verander na ‘Maar ledig uit hul Poorte truggekeer’, wat normaler Afrikaans is. In
die eerste twee reëls dra die gewysigde teks die ywer en leergierigheid van die
jongeling mooi oor, terwyl hy ‘Doctor and Saint’ nou tot een groep ‘geleerde Heiliges’
teleskopeer:
Reeds vurig in my Jeug het ek begeer
Om by geleerde Heiliges te leer,
En hulle oor en weer hoor redeneer En ledig uit hul Poorte weergekeer.50

Met die besprekings van sy Rubáiyát was Langenhoven glad nie tevrede nie. Veral
Louis Hiemstra se vitterige resensie in Die Burger van 6 Mei 1924 het hom in die
besonder ontstig, omdat dit deur 'n redaksielid geskryf is in die koerant waarvoor hy
toe reeds meer as 'n jaar lank 'n gereelde rubriek behartig het. Hiemstra wys op talle
gevalle waar die vertaler volgens hom die oorspronklike geweld aandoen of sy eie
taal vermink. ‘Werklik bevredigende vertalings van lieriese poësie’, skryf Hiemstra,
‘is uiters skaars in die wêreld; vir iemand wat die oorspronklike ken, is hulle byna
nooit genietbaar nie, omdat 'n verslapping van die beeldindrukke en vernaam 'n
verlore gaan van die oorspronklike woordmusiek bykans onvermydelik is.’ As
voorbeeld van 'n gedig wat dan vir hom in Afrikaans geslaag is, haal hy ‘'n Snytjie
Brood hier waar die skaad'wees sprei’ aan. Dié vertaling, skryf Hiemstra, is ‘op
sigself aangenaam’, maar dan kom die ‘deadly parallel’ van die oorspronklike: ‘ons
kan nie help om b.v. sulke nodelose verswakkings as dié van die brood tot 'n snytjie
en van die bundel tot 'n enkele gedig, raak te sien nie en die vergelyking van die
geheel doen afbreuk aan ons
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genot’. 'n Mens voel dat Langenhoven met reg ongelukkig oor sulke puntenerige
kritiek kon gevoel het, want met die oorsetting het hy daarin geslaag om naby die
oorspronklike te bly en nogtans 'n bevredigende Afrikaanse vers te lewer.
In 'n brief van 10 Mei 1924 skryf Langenhoven dan ook met wrewel oor die resensie
aan Sarah: ‘Hy het al die tjiekorie-korreltjies met 'n vergrootglas opgesoek. Waaragtig,
as jy my vertaling vers vir vers vergelyk dan is nege verse uit die tien so letterlik dat
dit prosa kon gewees het. Daaroor het die resensent niks te sê nie - geen stuk
waardering oor 'n absoluut wonderlike stuk werk nie; al wat hom getref het is die
een-tiende.... Laat die resensent Fitz.G.-vertalings in ander tale betrag; laat hom kyk
na die uitgesoekte uit Leipoldt s'n, wat in die B. Nuwejaarsnommer verskyn het.
Beter nog, laat hom my nadoen. Dis nou nie gekrenkte eie-liefde nie, dis beginsel die verdomde skoolmeester-speletjie waarteen ek nog altyd te velde trek. As ék so
behandel word, wát dan van jongere en mindere skrywers? Waar moet ons letterkunde
vandaan kom? Van die foutvinders se koers af sal hy waaragtig nooit kom nie.’
Behalwe Die pad van Suid-Afrika, Gesange in Afrikaans en Die Rubáiyát publiseer
Langenhoven in die twintigerjare nog heelwat gedigte, meestal ballades, liefdesverse,
verhaaltjies in rymvorm en allerlei mengeldigte wat oorspronklik in Die Burger
verskyn en wat hy later in die eerste deel van Aan stille waters opneem. Baie van
dié verse is sentimenteel of anekdoties, met 'n morele les daarby. Onder die
substansiëler stukke is heelwat vertalings, onder meer uit Shakespeare en Milton, en
enkele sonnette. Met die oog op voordrag by die Kaapstadse Eisteddfod - 'n
organisasie waarin hy groot belangstelling gehad het en waarvan hy by geleentheid
die erepresident was - het hy ook heelwat van die Engelse en Duitse ‘sang-klassieke’
vertaal. In Tydskrif vir Wetenskap en Kuns van Junie 193251 wei J. Hoge, dosent in
Duits op Stellenbosch, uit oor die Duitse vertalings, waarin hy heelwat foute aandui.
Dié kritiek kon seker nie by die vertaler goed tereggekom het nie, want as Hoge in
April 1932 persoonlik aan Langenhoven oor die bewerkings skryf en 'n getikte kopie
van sy artikel insluit, ontvang hy net 'n kortaf briefie terug. Daarin sê Langenhoven:
‘Aangesien...nie een enkele reël van my vertalings u getref het as selfs gangbaar nie,
kan ek nie begryp hoe dit u die moeite wêrd was om in sulke minderwaardige stukke
nog foute te soek nie.’
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'n Vers wat deur 'n Engelse gedig ingegee is en waarvan Langenhoven die teks teen
een van sy slaapkamermure opgehang het, is ‘Met die water wat verby is’. Dit werk
met 'n reeks treffende ontkennings, 'n tipiese stylgreep uit die retorika en 'n tegniek
wat Langenhoven as redenaar goed bemeester het. Die eerste vier strofes van dié
vers lui as volg:
Met die water wat verby is
Sal jou meule nooit weer maal;
Uit die assies op jou vuurherd
Sal jy nooit geen gloed weer haal.
Uit die tak wat jy gekap het
Groei nooit weer 'n groene blaar;
Gaste, gister op jou feesmaal,
Bring jy nooit weer bymekaar.
Van jou jare wat verstryk is
Sal jy nooit 'n uur weer kry;
Van jou afgelegde togte
Nooit een enk'le skof weer ry.
Díe wat eenmaal van jou weg is,
Vyand of beminde vrind,
Sal jy met jou haat of liefde
Nimmermeer op aarde vind.52

'n Werklik knap vertaling van Langenhoven, wat hy in 1923 nog nie wou aandurf
nie, is sy omdigting van Thomas Gray se ‘Elegy written in a country churchyard’,
'n lang tyd die populêrste gedig in Engels.53 Orals het Langenhoven daarin geslaag
om op vindingryke wyse Afrikaanse ekwivalente vir moeilike gevalle te kry en daarby
die sonore, elegiese klankkwaliteit van die oorspronklike te behou. 'n Mens kan wel
sê dat sy vertaling van ‘The lowing herd wind slowly o'er the lea’54 as ‘Die beeste
slinger bulk-bulk na die kraal’55 te gemoedelik-Afrikaans is, terwyl ‘yonder
ivy-mantled tow'r’56 nie ‘gindse eiloofpuin’57 is nie en die bekende reël ‘Far from the
madding crowd's ignoble strife’58 met ‘Verwyderd van verdollende gekyf’59 nie juis
weergegee word nie. Nogtans bereik Langenhoven in die volgende
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passasie 'n hoogs bevredigende ekwivalent vir Gray en word sy teks nogal 'n
behoorlike stuk Afrikaanse poësie. Gray skryf:
Yet ev'n these bones from insult to protect
Some frail memorial still erected nigh,
With uncouth rhymes and shapeless sculpture decked,
Implores the passing tribute of a sigh.
Their name, their years, spelt by th'unlettered Muse,
The place of fame and elegy supply:
And many a holy text around she strews,
That teach the rustic moralist to die.
For who, to dumb Forgetfulness a prey,
This pleasing anxious being e'er resigned,
Left the warm precincts of the cheerful day,
Nor cast one longing ling'ring look behind?60

Dit word by Langenhoven:
Maar selfs om hierdie beendere te merk,
Staan brose tekens van gedagtenis
(Van opskrif grof en lomp van ambagswerk)
Wat nie die hulde van 'n sug kan mis.
Die naam en jaartal, ongeskoold gespel,
Doen diens vir huldeskrif deur roem verwerf;
En Bybeltekste, tussenin gestel,
Leer díe wat nog hier leef hoe om te sterf.
Wie, so 'n prooi van stom vergetelheid,
Verlaat sy lief en leed hier sonder sug,
Versaak die dag van warme lewenstyd,
En kyk nie lank verlangend ver terug?61

Die versvorm wat by uitstek by Langenhoven se geestigheid en spel met woorde
aansluit, is dié van die limeriek. In sy beoefening hiervan, waarvan die meeste
voorbeelde in Aan stille waters I opgeneem is, hou
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hy hom streng by die voorgeskrewe rymskema (aabba) en struktuur (reëls 1, 2 en 5
trimetries en reëls 3 en 4 dimetries). In My beskeie deel vertel M.E.R. hoe
Langenhoven by geleentheid in haar woonstel in Kaapstad limerieke wou maak en
dat al die aanwesiges moes saamrym op die gekste woorde: Suidooster, Sarah,
ensomeer.62 'n Mens sien dan ook duidelik hoe Langenhoven hom daarin verlustig
om ongewone woorde met mekaar te koppel en telkens met rymvondste te verras.
Soms is daar in sy limerieke 'n element van selfspot, soos waar hy in ‘Die kieskeurige’
na hom en sy rooihaarvrou verwys:
Neelsie het gesoek na 'n mooi nooi
En die mooiste vir hom was 'n rooi nooi.
Vandag dink hy trug
Aan sy bruid met 'n sug,
En hy wens sy was liewers die strooi-nooi.63

Hy het die limeriekvorm dikwels ook gebruik om met sy politieke maats of met Sarah
Goldblatt te spot. Toe hy op 'n dag saam met sy politieke vriende Jaap Hugo en dr.
A.J. Stals oesters eet, was dit vir Langenhoven die geleentheid vir die volgende
limeriek:
'n Sekere Hugo van Worcester
was siek van 'n galsterige oester.
Sy vriend, dr. Stals,
gee hom 'n dop wilde-als,
en toe gaan dit woester op Worcester.64

In Langenhoven se laaste jare was dit die gewoonte dat Sarah die Kersvakansie saam
met hom en Vroutjie op Oudtshoorn deurbring. Met Kersfees 1931 kry Sarah saam
met haar present die volgende uitgebreide limeriek, gedateer 1 Januarie 1932:

Die geloofs-versoening
Die Ounooi en Chief het saamgeclub
Om die Ou Jaar se odium uit te rub
Met 'n ghoi-presentjie
Aan Joodse Saartjie
Op hierdie on-Joodse Nuwejaartjie,
Want kosjer vir hulle is sy, die Sub.65
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En op 2 Februarie 1931 stuur hy aan Vroutjie die volgende teks ter herdenking van
hulle troudag:
Die ouman is pap op sy oudag,
maar Vroutjie nog hups op haar troudag.
Sy vul aan wat ontbreek,
sy preek en hy sweet,
en so kom hul klaar dood-eenvoudag.66

'n Laaste vertaalde gedig van Langenhoven wat met die jare bekendheid verwerf het,
is sy oorsetting van ‘Auld lang syne’ van Robert Burns, die Skotse digter van wie
hy meermale tekste - onder meer die geestige ‘John Gilpin’ - in Afrikaans verwerk
het. Kort voor sy dood vertaal Langenhoven die gedig op versoek van sy vriendin
M.E.R. vir publikasie in Die Huisgenoot. Dit verskyn ook in Die Burger van 18 April
1932 en word later deur Sarah in die tweede deel van Aan stille waters opgeneem.
Die eerste strofe lui:
Sal ons mekaar vergeet, ou maat,
Sal ons mekaar vergeet?
En al die dae, lank verby,
Waar ons alleen van weet?67

En die gedig sluit as volg:
Verby vir almal ja, ou maat,
Maar nooit vir jou en my;
Gee my jou hand, dis ons twee nog,
Nog altyd ek en jy.68

II
Hoewel Langenhoven se digbundels met die uitsondering van Gesange in Afrikaans
goed verkoop het en selfs herdruk is, het sy gewildheid as skrywer van die
twintigerjare af tot met sy dood en ook lank daarna in die eerste plek berus op die
talle romans, kortverhale en kinderstories wat hy met sy toetrede tot die Nasionale
Pers begin skryf het. Hierdie
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werke begin met die publikasie van Sonde met die bure in 1921. Binne die bestek
van ses jaar skryf hy nog sewe soortgelyke romans: Doppers en Filistyne (1922),
Loeloeraai (1923), Die lig van verre dae (1924), Herrie op die óú tremspóór (1925),
Mof en sy mense (1926), Donker spore (1926) en Die wagtende wêreld (1927). In
hierdie skeppende vaart skryf hy ook twee bundels spookverhale: Geeste op aarde
(1924) en Die wandelende geraamte (1930). Vir kinders publiseer hy Brolloks en
Bittergal (1925), Die Krismiskinders (1926), Die boekie sonder naam (1928) en
Jantjie Muis en Jakob Slang (1931). En op die gebied van die drama skryf hy Die
laaste van die takhare (1926) en Petronella (1931), terwyl hy sy Ou-liedjies, 'n
verwerking van bekende volkse verse, in 1928 publiseer. In sy briewe aan Sarah
Goldblatt verwys Langenhoven dikwels na hierdie werke, in die besonder die romans,
as ‘schnipes’. ‘Ek is nou weer besig met 'n schnipe’, laat weet hy byvoorbeeld vir
haar. Of, wanneer hy vyf dae lank dag en nag gewerk het en byna dood van uitputting
is, skryf hy: ‘Die schnipe is klaar.’ Duitse en Jiddisje woordeboeke help nie by die
verklaring van ‘schnipe’ nie en ook die Woordeboek van die Afrikaanse Taal op
Stellenbosch het geen gegewens oor die woord nie.69 By gebrek aan nadere inligting
moet 'n mens dit beskou as 'n soort geheimtaal of private kode, die tipe woord wat
dikwels tussen goeie vriende gebruik word en waarvan net hulle die betekenis ten
volle begryp. Hoe ook al, die begrip ‘schnipe’ verwys na die soort romans en verhale
wat Langenhoven vanaf 1921 by die Nasionale Pers begin publiseer. Almal speel af
in die bekende wêreld van die Klein Karoo en dikwels voer Langenhoven Vroutjie,
Engela en homself as karakters in die verhaal in. Meestal is hy as ek-verteller
aanwesig, iets wat hom die geleentheid gee om 'n sterk persoonlike stempel op die
verhaal af te druk en die vertelling te voer in die rigting wat hy verkies.
Met hierdie ‘schnipes’ word Langenhoven in die twintigerjare die Nasionale Pers
en die Afrikaanse letterkunde se gewildste skrywer, want sy boeke is telkens herdruk
en duisende eksemplare van elkeen is verkoop. In sy Sonop in die suide, wat in 1990
gepubliseer is, gee C.F.J. Muller inligting oor die enorme verkope van hierdie
Langenhovenwerke. Sonde met die bure beleef 44 drukke met 'n totaal van 142 000
eksemplare, Mof en sy mense 45 drukke met 210 000 eksemplare en Donker spore
38 drukke met 173 000 eksemplare. In die eeufeesjaar 1973 verstrek Jan Scannell
besonderhede oor die oplae van ander topverkopers: Die lig van verre dae - 28 drukke
en 77 000 eksemplare, Herrie op die
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óú tremspóór - 24 drukke en 69 000 eksemplare, en Geeste op aarde - 19 drukke en
49 000 eksemplare. 'n Vergelykbare goeie verkoper uit hierdie vroeë tyd van die
Afrikaanse letterkunde was Sangiro se Uit oerwoud en vlakte, waarvan tot 1990 47
drukke verskyn het en 141 000 eksemplare verkoop is.70
Met sy toetrede tot die Nasionale Pers wou Langenhoven self, soos vroeër met die
eerste uitgawe van Ons weg deur die wêreld, die Afrikaner aanmoedig om in sy eie
taal te begin lees. Daarom het hy telkens die uitgewers versoek om sy honorarium
te verminder, sodat die verkoopprys per eksemplaar laer kon wees. ‘En hierdie
versoek’, skryf Sarah Goldblatt, ‘is jaar na jaar herhaal, lank nadat daar geen
noodsaaklikheid meer was om die Afrikaanslesende publiek op hierdie manier aan
te moedig nie.’71 Feitlik al hierdie boeke is by hul eerste publikasie teen 3 sjielings
verkoop, terwyl vergelykbare boeke soos D.F. Malherbe se Die meulenaar en
Hans-die-skipper albei meer as 5 sjielings en Jochem van Bruggen se Op veld en
rande en die eerste Ampie onderskeidelik 6 en 7 sjielings gekos het. Billikheidshalwe
moet 'n mens egter vermeld dat Langenhoven se oplae groter was en dat die eerste
Ampie deur Swets en Zeitlinger in Amsterdam gedruk is.72
Sonde met die bure, Langenhoven se eerste ‘schnipe’, word opgedra aan sy vriend
Stephen le Roux en sy bruid. As Langenhoven in 1920 kandidaat vir die Volksraad
is, help Le Roux hom met sy verkiesingstryd en ontstaan daar 'n hegte vriendskap
tussen hulle. By geleentheid het Langenhoven van hulle twee as Herrie en Berrie
gepraat, 'n toespeling op die politieke alliansie tussen Harry Fremantle en Barry
Hertzog in die eerste jare na die oprigting van die Nasionale Party. Vandaar dat daar
in die opdrag sprake is van ons ‘ander maat Herrie [nie die olifant van die verhaal
nie, JCK] wat onder die skaduwee van Meiringspoort se berge woon in die sonneskyn
van De Rust’, 'n verwysing na Le Roux se plaas Middelplaats ten tyde van die ontstaan
van Sonde met die bure. In 1924 is Le Roux die Nasionale Party se
Volksraadskandidaat vir Oudtshoorn, die kiesafdeling wat Langenhoven in 1920-1921
verteenwoordig het. Langenhoven help hom in sy veldtog en Le Roux word in sy
vriend se eertydse setel verkies. As Langenhoven by geleentheid 'n stuk oor ‘Snaakse
bure’ vir publikasie in Die Burger skryf, praat hy oor al die eienaardige mense met
wie hy in die dorp moet saamleef. ‘Daarom’, skryf hy, ‘het hulle my al by twee
verkiesings73 uitgestem. Maar my maat Herrie het laaste maal hulle stemme gekry
en
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hierdie slag sal hy dit weer kry. Selfde politiek as ek, maar 'n beter voorkomste en
sterker persoonlike magnetisme.’74
Die ‘sonde met die bure’-motief wat Langenhoven hier aanwend en wat in die
twintigerjare in van sy vermaaklikste en geslaagdste verhale gestalte vind, is een van
die konstantste, deurlopendste en oudste motiewe in sy werk. 'n Mens vind dit reeds
in enkele van sy vroeë samesprake, die toneelstuk Die water zaak van 1909, en baie
van die Sagmoedige Neelsie-artikels in De Burger waarin hy geestige kommentaar
op die politieke situasie van die dag lewer. Maar ook in talle stukke wat hy in die
twintigerjare in sy Aan stille waters-rubriek publiseer, gebruik hy hierdie motief. 'n
Stuk soos ‘Gerase en geluide’, wat hy nooit in 'n bundel opneem nie maar wat een
van die onbekende juweeltjies in die Langenhoven-oeuvre is, gee 'n goeie aanduiding
van hoe fyn en geestig hy kon te werk gaan. Dit verskyn oorspronklik in Die Burger
van 26 Februarie 1923. Die inset van die stuk lui as volg:
Ek is musikaal aangeleg. Niemand anders weet daarvan nie, daarom sê
ek dit. Ook is ek wakker van geaardheid. Ek weet daarvan, daarom sê ek
dit.
Ons is nou eenmaal so gemaak (en so laat staan) dat ons 'n gedeelte van
die tyd moet wakker wees en 'n gedeelte van die tyd moet slaap. Wánneer
die meeste van my bure wakker is weet ek nie. Ek kan dit nie uit hulle
handelswys aflei nie. Maar ek is 'n wakker man. En juis daarom het ek my
slaap nodig.
Rondom my is bure wat koeie hou. Ek meen die bure hou die koeie en die
koeie hou die bure. Daaroor maak ek geen klagte nie. Ekself hou geen
koei nie; ek hou 'n by. 'n By sorg vir sy kos. Maar 'n mens kan nie van
heuning alleen leef nie; jy het melk ook nodig. Ek koop dus my bure se
melk; ek hou my bure aan die lewe. En ek is wakker genoeg om te besef
dat jy geen melk kan hê sonder koeie nie, al kan jy 'n koei hê sonder melk.
En jy kan nie 'n koei hê wat nie bulk nie; daarom is sy 'n koei. Net so min
as wat jy 'n hoenderhen kan hê wat nie kekkel nie of 'n vrou wat nie praat
nie. En dis bitter ongelukkig, nie alleen van die vrou en die hen nie maar
van die koei. Sy - ek meen die koei - makeer 'n kalf of sy makeer iets
anders; en net soos ek nou op my lekkerste aan die slaap raak - en is daar
'n heerliker ding in die wêreld vir 'n wakker mens as aan die slaap te raak?
- hoor ek 'n bulk. 'n Deurdringende, snydende
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geluid wat dwarsdeur my murg en bene gaan om nie van my arms en arme
siel te praat nie. Ek reken, a, die koei is ook vaak; sy bulk van blyigheid
oor die slapenstyd; sy bulk maar vir haar afskeid van die wakkere dag wat
verby is. En ek begint weer weg te raak. En net soos my eerste drome kom
- die drome wat 'n mens nog wakker genoeg is om te besef dat hulle drome
is - kom die tweede bulk. En daarvandaan hou dit die nag deur aan,
onafgebroke, oneindig, nes die desimaal waardeur die vierkant van 'n sirkel
uitgedruk word. Die volgende dag is die hele wêreld vir my verkeerd. My
werk wil nie deug nie; die bure is verkeerd; mense wat ek mee besigheid
te doen het is verkeerd; Vroutjie is verkeerd. Net ek is reg; ek en die koei.
Sy het opgehou met bulk.
Sonde met die bure lê die patroon vas waarvolgens 'n hele paar van Langenhoven
se ‘schnipes’ in die twintigerjare opgebou word. Die agtergrond is die wêreld van
die Klein Karoo, meer spesifiek Oudtshoorn in sy ‘weelde-dae’ voor die val van die
volstruisvere, ‘die tydvak tussen die twee oorloë: die oorlog hier waar ons alles mee
te doen had hoewel ons hom nie gesoek het nie, en die oorlog daargunter wat ons
gesoek het om te gaan deursien, hoewel ons eintlik niks daarmee te doen had nie,
buiten dat dit in die belang van Suid-Afrika was’.75 Oudtshoorn word in die verhaal
opgebou soos hy in die tydperk 1900-1914 daar uitgesien het, kompleet met
straatname uit dié tyd en met 'n bekende inwoner soos meester Hotz, 'n Joodse vriend
van Langenhoven wat hy ‘die enigste verstandige man in die dorp’76 noem en oor
wie hy sê: ‘Hoe op aarde hy tot stadsraadslid gekies is, sal ek nooit begryp nie.’77
Die spesifieke periode in die geskiedenis waaraan die verhaal ons voorstel, is die tyd
toe Oudtshoornse boere hoë pryse vir hul volstruisvere op die Londense mark behaal
het, die tyd toe almal - so sê Langenhoven met sy gebruiklike oordrywing - 'n motor,
'n paleis en 'n strandhuis aan die kus tussen George en Mosselbaai aangeskaf het en
toe vrouens verwen is met 'n ‘housekeeper’ of 'n ‘lady companion’, almal ‘spesiaal
ingevoer uit die hoë adelkringe van Europa waar die stelsel van vrouelike ydelheid
in swang is, teen stywe salarisse en van die selekste gehalte’.78 En ook die
onmiddellike wêreld rondom Oudtshoorn klop met die geografiese werklikheid. Die
reis met die trem gaan van Arbeidsgenot oor die Stolsvlakte en verby Hazenjacht tot
by De Rust en van daar na Meiringspoort in die Groot-Swartberge,
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'n roete wat vandag nog presies so met dieselfde herkenningspunte gevolg kan word.
Om groter geloofwaardigheid aan die verhaal te verleen, voer Langenhoven figure
uit sy huislike kring as karakters in. Daar is Vroutjie, sy dogter, Engela, en sy hond,
Jakhals, terwyl allerlei ander figure in die boek klaarblyklik in breë trekke op ander
mense in Langenhoven se vriendekring geskoei is, al sal dit vandag bykans onmoontlik
wees om die presiese heenwysings te agterhaal. Lesers wat met Langenhoven se
wêreld goed vertroud was, kon egter indertyd baie van sy karakters na lewende mense
herlei.79 Daarby werk die roman met situasies soos die vendusie, die botsing met die
gereg en die gesprek met die magistraat, wat in Langenhoven se prokureurspraktyk
bekende figure en konstantes was. En met dinge soos 'n drif, 'n tolhuis, stroompies
en watervalle, droogtes en oorstromings was hy as boorling van die Klein Karoo van
sy kinderjare af vertroud. Dit alles dra by tot die sterk illusie van die werklikheid
wat Sonde met die bure by lesers wek.
Die verhaal werk dus met 'n stuk wêreld en 'n huislike kring wat Langenhoven
intiem in al die geledinge geken het. Maar dan verbind hy daardie bekende boustof,
die stukkie kleinrealisme, met iets van die absurde en die irrasionele deur die olifant
wat Neelsie op die vendusie koop om sy trem na Meiringspoort te trek, as lasdier
maar terselfdertyd as feitlik menslike karakter in die verhaal in te voer. Só oortuigend
was die werklikheidsillusie vir baie van Langenhoven se lesers dat hulle werklik in
die bestaan van die olifant geglo het. Lesers het selfs lank na Langenhoven se dood
navraag gedoen by inwoners van Oudtshoorn of die skrywer werklik 'n olifant by
Arbeidsgenot aangehou het. ‘Nee, daar was nooit 'n olifant nie’, moes een van die
inwoners later verklaar! In Februarie 1932 verskyn daar in Die Huisgenoot 'n foto
van ‘Oom Neelsie se olifantboerdery’ op Oudtshoorn: in die middel die groot swart
olifantbeeldjie wat hy self gekoop het en wat vandag nog steeds in die eetkamer van
Arbeidsgenot te sien is; en rondom 'n hele aantal van die olifantbeeldjies wat hy met
die jare van vriende en bewonderaars present gekry het. Een van sy bewonderende
lesers het vas geglo dat haar ‘oom Neelsie’ se olifant nou agt kleintjies gekry het. In
'n brief laat weet sy hom sy is ‘rasend’ om enetjie te hê. Sy sal graag tweetjies by
hom wil koop; as dit egter nie anders kan nie, dan net enetjie; hy moet haar net laat
weet hoe maak 'n mens hulle groot!80 In 'n vriendelike briefie skryf Langenhoven
terug dat hy tot sy spyt nie
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een van sy olifante kan afstaan nie; ‘as daar beter geleentheid was sou ek u 'n babetjie
kon laat kry’!
So 'n tipe reaksie gee 'n aanduiding van die hoë mate van outentisiteit wat
Langenhoven se verhale vir sy lesers geskep het, terwyl die geweldige afset van sy
boeke sy gewildheid by die publiek bevestig. En juis sy besondere soort geestigheid
en humor het tot sy lesers gespreek, al is die presiese aard en die besondere bydrae
daarvan deur die kritiek van destyds nie agterhaal nie. Wat Langenhoven in verhale
soos Sonde met die bure regkry en wat geen geringe prestasie vir die tyd en in
Afrikaans was nie, is om 'n gemoedelike dorpse situasie met 'n vlug van die
verbeelding te verbind en só die moontlikheid te skep van 'n burleske geestigheid en
absurdisme - lank voordat dié verskynsels in die literatuur van die tweede helfte van
die twintigste eeu hul beslag gekry het. Om dit te illustreer, kan 'n mens verwys na
die dronk bruin man wat tydens die oorstroming in Meiringspoort sing-sing op 'n
stomp in die rivier afgedrywe kom; toe hy naby was, kon hulle hoor hy sing ‘God
save the King’. Wanneer hy die olifant sien, begin hy egter dink hy ly aan hallusinasies
‘en roep op 'n ander wysie boontoe. Dis nog niks om slange en rotte te sien wat nie
daar is nie; 'n mens word daaraan gewénd; maar olifante! Gelukkig kry hy 'n ander
stomp beet. Maar ek twyfel of dit hom op die lange duur verder gehelp het. Ons het
later gehoor dat hy deur Oudtshoorn se distrik met Olifantsrivier af is, al singende
“Rule Britannia”. En die laaste berigte wat van hom bekend is, is dat hy onder
Gouritzrivier se brug deur is see toe met die laaste van sy drie liedere. Dit was “Home
Fires”.’81 Eers meer as veertig jaar later sou Langenhoven se peetseun Etienne Leroux
hierdie tipe bisarre toneel verder uitbou wanneer daar by die huwelik van Henry en
Salome in die slothoofstuk van Sewe dae by die Silbersteins en by die gradeplegtigheid
in Een vir Azazel allerlei liedjies gespeel of gesing word of wanneer die begrip ‘nada’
in Magersfontein, o Magersfontein! oor die tweerigtingradio verkeerd ‘gelees’ word
as ‘Nader na die pale toe’.
Met hierdie soort toneel vestig Langenhoven sy gewildheid by sy lesers. Juis
daarom was die uitgewers uiters onthuts toe die verskyning van Sonde met die bure
amper tot sy vervreemding van die Nasionale Pers gelei het. In 'n brief van 6 Augustus
1921 spreek Langenhoven sy teleurstelling teenoor Sarah Goldblatt uit dat die Pers
so draai met die boek, veral omdat Andy Barbour, die Skot wat aan die hoof van die
drukkery was, beloof het dit sou al die vorige week op die mark wees.
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Hy vra haar om nietemin sy groete aan Barbour oor te dra en aan hom te sê ‘die dem
Dutchman sal naderhand doodgaan voor hy sy boek gesien het’. En in 'n brief van
10 Augustus sê hy hy weet nie of Servaas de Wet eksemplare van Die pad van
Suid-Afrika, wat intussen by die drukkery is, gaan uitstuur nie. Vir ‘my part’, skryf
hy, ‘is dit om die ewe - ek haat alle resensente as de bliksem, maar nie genoeg om
hulle te vrees nie’. Wat hom betref, moet ‘die verdomde Ons Land’, van wie hy in
die verlede negatiewe ervaring gehad het, geen eksemplaar ontvang nie.
Die teleurstelling met die Pers se gedraal met Sonde met die bure was egter net 'n
klein voorspel tot die eintlike onplesierigheid. Van dié boek het hy 'n spesiaal gebonde
prageksemplaar bestel wat hy aan Stephen le Roux en sy vrou wou gee. As dié
eksemplaar by hom opdaag, ontbreek dele van die roman en is sommige bladsye
dubbel oorgedruk, terwyl die geheel hopeloos deurmekaar gebind is. Vir die labiele
en onstuimige Langenhoven is dit eens te veel. Dat so iets kon gebeur, beteken vir
hom, volgens 'n brief wat hy op 12 Augustus aan Sarah skryf, nie 'n fout van die
drukkery nie, maar onteenseglike opset - nie opset van mense soos De Wet of Barbour
nie, ‘maar van persone op die staf wat nog altyd daarop uit was om al my werk te
verknoei. Dis die vervolgery wat ek van de B. gehad het van sy allereerste nommer
af. Nieteenstaande dit het ek weer teruggegaan daarheen en naar die Huisgenoot toe
en dit was teen my eie beter oordeel en nou het ek maar weer die gevolge daarvan.’
In die lig hiervan versoek hy Sarah om by De Wet die rekening van die kosprys
en van die letterset van Die pad van Suid-Afrika aan te vra. By ontvangs van
Langenhoven se tjek moet De Wet dan die loodletters vernietig. Verder moet sy
manuskrip en tekeninge vir die Nuwejaarsnommer van Die Burger aan hom
teruggestuur word. Nog voor hy hierdie brief kon pos, ontvang hy egter 'n telegram
van die Nasionale Pers waarin hulle sê dat sy eksemplaar waarskynlik verkeerd
ingebind is. In 'n byvoeging tot sy brief skryf Langenhoven aan Sarah die eksemplaar
is nie alleen verkeerd gebind nie, maar ook gedruk. As die ander eksemplare dan tog
reg is, moet sy die instruksies in sy brief maar agterweë laat bly. In 'n brief van 17
Augustus kom hy egter weer op die aangeleentheid terug. Hy bly nog steeds vas
oortuig daarvan dat die besondere eksemplaar moedswillig so ingebind en gedruk is
omdat dit werk van hóm was. Al is dit nie positiewe moedswilligheid nie, dan is

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

496
dit, so stel hy dit aan Sarah, moedswillige ‘nie omgee nie, dis Langenhoven se werk....
So is dit met die Redaksie-staf en so is dit met die proeflesers-staf en so is dit met
die rapporteurs-staf al die jare gewees. En ek het geen beheer oor die staf nie - ek
kan nie met hulle gaan baklei nie. Net maar as ek in my eie diens mense sou hê wat
opsettelik my klandiesie wegjaag dan jaag ek húlle weg.’
Dit is moeilik om te glo dat enigiemand by die Nasionale Pers opsetlik
Langenhoven se werk sou verwaarloos het net omdat dit sy werk was. As skrywer
was hy vir die hele Pers - die uitgewers, die koerant en Die Huisgenoot - goud werd
en sekerlik dié medewerker by uitnemendheid wie se dienste hulle nie sou wou
ontbeer nie. Dat daar dus enige sprake van moedswil by die foutiewe druk en inbind
van Sonde met die bure kon gewees het, moet 'n mens as 'n verregaande
onwaarskynlikheid verwerp. Hoogstens kan dit 'n lig werp op die gebrek aan
professionaliteit en bevoegdheid wat in die beginjare by die Nasionale Pers geheers
het. Verder moet dit toegeskryf word aan die hoë eise wat Langenhoven aan homself
gestel het. Hy was self 'n baie sekure werker en kon foute by ander, in die besonder
by iemand soos Sarah en by sy uitgewers, eenvoudig nie duld nie. En daarby was hy
iemand wat by herhaling van die hoogste vreugde tot die diepste ellende en depressie
kon versink. Hy skryf juis hierdie brief aan Sarah wanneer hy weer 'n ontsettende
fase van alkoholmisbruik agter die rug het. Op 18 Augustus sê hy in 'n brief aan haar:
‘van aanleg - jy weet - is my gevoel, soos joue, tiendubbel dié van die gemiddelde
mens’. Hoe waar hierdie uitspraak oor homself is, blyk uit die talle en talle kere wat
Langenhoven in sy kreatiewe drif oorweeg om sy verhouding met die Pers te beëindig.
Niks is verder van die waarheid af as Frederik Rompel se uitspraak in Die Huisgenoot
van 2 Desember 1932 dat Langenhoven dit nie een keer nodig geag het om sy
medewerking met die Pers op te sê nie.82 Die briefwisseling tussen Langenhoven en
Goldblatt vertel 'n ander verhaal.
Na die verskyning van Sonde met die bure dra Langenhoven alle inkomste uit die
boek en ook die kopiereg oor aan die Universiteit van Stellenbosch, 'n gebaar van
welwillendheid aan dié inrigting voor wie se studente hy as hulle ‘Ouboet’ altyd
graag as spreker opgetree het. Terwyl hy in sy studentejare nie besonder bevriend
geraak het met sy dosente nie, het hy nou enkele personeellede van die Universiteit
goed leer ken. In die Departement Hollands was daar prof. E.C. Pienaar, wat
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bekend was om sy doktorale dissertasie oor die taal en poësie van die Tweede
Afrikaanse Beweging, en prof. J.J. Smith, wat as taalman hoog aangeskrewe was en
vir wie Langenhoven reeds leer ken het toe Smith redakteur van Ons Moedertaal en
later Die Huisgenoot was. Ook met prof. A.I. Perold van Wynbou en Oenologie was
hy vertroud, terwyl hy jonger dosente soos C.G.S. de Villiers van Dierkunde en F.E.J.
Malherbe van Hollands gou ná hulle aanstelling leer ken het. De Villiers het hy altyd
op grond van sy vertalings uit Sweeds en Noors ‘die Skandinawiër’ genoem. Toe
Malherbe in 1924 aan Langenhoven voorgestel word en prof. W. Blommaert van
Geskiedenis hom vra wat hy van hulle nuwe ‘aanwins’ dink, was sy antwoord: ‘Hy
lyk 'n goeie kêrel as jy hom eers net goed opdons’, 'n verwysing na die Nederlandse
aksent waarmee Malherbe na sy studiejare uit Amsterdam teruggekeer het.83 Maar
meer as enige dosent het Langenhoven se besondere toegeneentheid tot Stellenbosch
berus op sy verhouding met die studente en die vreugde wat hy daaruit geput het om
voor hulle op te tree. 'n Mens kan sê dat die skenking van Sonde met die bure in 'n
baie groot mate deur hierdie verhouding ingegee is.
By die tweede druk van Sonde met die bure het Langenhoven dit goed gedink om
enkele verbeteringe in die teks aan te bring. ‘Die boekie’, so skryf hy, ‘is
oorspronkelik in omtrent veertien dae geskryf en so 'n tydvakkie was, selfs vir my,
te beperk om die uiterste hoogte van perfeksie te bereik. Ek moes na regte nog 'n
halfuur of so aan die manuskrip bestee het voor ek daarmee pers-toe gehardloop
het.’84 Maar so 'n wysiging was streng gesproke strydig met die skenking van die
kopiereg aan die universiteit, 'n situasie wat vir Langenhoven weer die aanleiding
was tot 'n geestige brief. As hy op 13 Februarie 1922 die eerste tjek van die tantième
aan die registrateur van die Universiteit van Stellenbosch stuur, sê hy dat enkele
eksemplare van Sonde met die bure aan hom vir komplimentêre uitdeling gestuur is.
Hy hoop die universiteit sal dié diefstal deur die vingers sien. Ongelukkig is dit sy
plig om nog verdere oortredings van die universiteit se kopiereg te bely. ‘Vereers’,
skryf hy, ‘het ek die vryheid gebruik om vir die herdruk verbeteringkies aan te bring
(sovér as wat dan in my ongeleerde vermoë was). Om u te wys hoevér hierdie
oortreding strek stuur ek u hierby 'n eksemplaar van die nuwe uitgaaf...Om sulke
veranderings te maak had ek natuurlik, sonder u formele toestemming, hoegenaamd
geen reg nie aangesien al my regte aan u afgestaan was. En as u u wettige be-
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swaar wil handhaaf, vergeef my dan tog maar hierdie slag en waarsku my om my
hande by toekomstige herdrukke van u eiendom af te hou. Tot verskoning - as ek 'n
beroep op u genade mag doen - moet ek inbring die drang van ouerliefde vir die - al
was dit - afgestane kind, ja selfs vir die gebreklike.’ In 'n verdere gedeelte van die
brief kry hy sy geestige stekie teen die ‘skrifgeleerdes’ van die universiteit en ander
dergelike instellings in. Hy skryf: ‘(Ek) het..., net so wederregtelik, (dit) op my
geneem om by die twede druk, soos by die eerste, die besigheids-reëling met die
drukkers en uitgewers te maak. Hierdie oortreding, as u daarteen beswaar het, sal ek
ook nie herhaal nie. My verskoning sovér moet wees dat besigheids-kunde, net soos,
by voorbeeld, letterkundige vrugbaarheid, tot die onontwikkelde en ongeleerde hoi
polloi, die plebs en die vulgus, beperk is; sodat gewone en gemiddelde onslimme en
average mense soos ek boeke kan skryf en sake kan maak. Die uitsonderlike
uitgesoektes - die hoog-ontwikkeldes, die krietiesie en deskundiges en
dokter-betieteldes en skrifgeleerdes (uit ander mense se geskrifte) staan te hoog vir
skeppingswerk en ook te hoog om vuil gewin te maak of om te verhinder dat ander
dit uit hulle maak. Daartéén - de kinderen der duisternis (waar ek éen van is of ben)
zijn wijzer in hunne gedachten; en daarom het ek nou maar gesorg om vir julle die
terme te kry wat julle te slim sou gewees het om vir julle self te kry.’
Nadat Sonde met die bure verskyn het en die hele trauma van die verkeerd gebonde
eksemplaar agter die rug is, laat weet Langenhoven aan Sarah dat hy lus voel om
weer iets te skrywe, ‘al is dit maar om my rustelose gees tot 'n mate van bedaring te
bring’ - 'n aanduiding dat skryf inderdaad vir hom 'n vorm van terapie was. Hy sê
dan ook: ‘Maar natuurlik, juis die rusteloosheid is die voorwaarde van vrugbaarheid.
As ek nou maar net op die idee kan kom wáaroor om te skrywe.’
Intussen het hy darem al 'n plan gehad. Reeds in sy Sagmoedige Neelsie-stukke
in De Burger het hy by herhaling geskryf oor die spul Unioniste met wie hy op die
dorp saamwoon en wie se lojaliteit ver oor die see lê. Die mense met wie hy veral
die spot dryf, is die Sappe wat hulle lyf Engels hou, al kan hulle die taal maar net
sukkelend praat. As Smuts daarin slaag om in 1920 sy party met die Unioniste te
verenig en Langenhoven as gevolg daarvan met die vervroegde verkiesing van 1921
sy setel verloor, het hy die geleentheid om die sonde-met-die-
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bure-motief met dié van die nuwe politiek in 'n nuwe ‘schnipe’ te verbind, maar
terselfdertyd die Engelse jingo's en die Sappe lekker te hekel.
Dit alles lei hom tot Doppers en Filistyne, wat hy in Desember 1921 voltooi en
wat vroeg die volgende jaar verskyn. Met die ligte spanning tussen Stoffel Gieljam
en Neelsie begin 'n reeks parallelle verhoudings in die roman wat met Stoffel en
Soetlief en met Neelsie en Vroutjie en Engela en Grietjie voortgesit word. Alles speel
weer af in Langenhoven se bekende wêreld. So is die dorpie met sy ‘nette witte
kerkie’ in hoofstuk 3 van die roman duidelik herkenbaar as Ladismith, terwyl die
dorp weerskante van 'n bergriviertjie in hoofstuk 5 Oudtshoorn as swewende
agtergrond het. Maar soos telkens in vroeër werke lei die bisarre situasies en burleske
invalle tot 'n verdere aansluiting by die latere absurdisme, terwyl die skynbare
eensgesindheid wat nou met die koalisie bereik is, Langenhoven die geleentheid vir
'n fyn politieke satire bied. Die verteller en hooffiguur, Stoffel Gieljam, is ook skrywer
van die boek, maar Sagmoedige Neelsie (‘'n neef van my wat 'n baie hooggeleerde
man is en my 'n sommetjie geld skuld’) bring die korreksies aan. Ons kry hier dus
die verdubbeling van die persoonlikheid, wat meermale by Langenhoven voorkom
en wat hier die moontlikheid vir selfspot skep.
Maar dit is veral die skynbare eensgesindheid onder die eertydse politieke vyande,
die Sappe en die Unioniste, wat Langenhoven tot besonder geestige situasies lei.
Alles, so sê oom Stoffel, het nou soos met 'n towerslag verander. Waar daar vroeër
onverdraagsaamheid was, is daar by albei groepe 'n vertederende liefde. ‘Makpaatrie
en Broes’, vertel oom Stoffel, ‘is nie meer uitlanders nie; hulle is Afrikaners wat met
hart en siel die beginsels ondersteun waarvoor ek my lewe lank geywer het: die
beginsels van Stefaans du Toit en Jan Hofmeyr en Paul Kruger en generaal Hertzog
- voor Hertzog daarvan weggedraai het om die kastige Nasionale Party te stig.’85 As
'n mens hierdie stukkie bekyk, moet oom Stoffel se ‘beginsels’ maar 'n bietjie
bedenklik wees, want daar is nogal 'n hemelsbreë verskil tussen Kruger en Du Toit,
wat in die negentigerjare van die negentiende eeu 'n ondersteuner van Rhodes en
felle opponent van Kruger geword het. Met Hertzog is hy darem op die goeie weg
waarop sy redaksionele assistent Neelsie hom ook sal steun, maar nou het hy alleen
waardering vir die vroeë Hertzog, voor die breuk met Botha. En oom Stoffel se
eintlike leiers, Botha en Smuts,
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word glad nie genoem nie! 'n Mens voel dus dat Makpaatrie en Broes, in die mate
waarin hulle dan wel van hierdie beginsels kennis dra, alleen vir Du Toit en die
versweë Smuts waardering sal hê. En Afrikaners sal hulle beslis nie wees nie, soos
hulle handel en wandel dan ook vir die ‘verdraagsame’ oom Stoffel behoort te wys.
Oom Stoffel sê: ‘Nou gun ek hulle, Makpaatrie en Broes, maar die ou oorblyfseltjies
van die dae wat verby is - as die wind sterk is help ek my ou buurman die vlag hys;
en wanneer hy hom in die Skots Wha Ha aantrek vir 'n spesiale geleentheid kom hy
eers wys en vra of dit nie mooi lyk nie. Op die end van die vergaderings en konserte
sing ek God save the King uit volle bors - dit kan my mos geen kwaad doen as die
Here die koning seën nie. Buitendien, vir al hierdie dingetjies wat ons niks kos nie,
kry ons hulle stem en steun. Hofmeyr en Du Toit en al daardie klomp het maar net
nie geweet hoe om met die Engelse te werk nie.’86
Ná voltooiing van Doppers en Filistyne is Langenhoven in 1922 besig met die
vertaling van die Gesange en voltooi hy Die eensame Hoop. Teen die einde van die
jaar vra hy dat Sarah Goldblatt hom 'n eksemplaar van ‘Van Loon se boek’ moet kry.
Kort daarna laat hy haar weet dat hy met 'n nuwe ‘schnipe’ besig is wat hy as ‘serial’
in sy Aan stille waters-rubriek in Die Burger wil publiseer. Hierdie ‘schnipe’ is
Loeloeraai, wat na die aflewerings as vervolgverhaal in 1923 ook in boekvorm
verskyn. Vir die herdruk, wat teen die einde van 1924 beskikbaar moes wees, skryf
Langenhoven enkele aantekeninge met verduidelikings oor die sterrekunde.
Loeloeraai is 'n verdere aanduiding - na enkele vroeë stukke in Het Zuid-Westen
- dat Langenhoven naas sy wye belangstellings en kennis ook besonder baie in die
sterrekunde geïnteresseerd was. Sy boek is die eerste voorbeeld in Afrikaans van die
tipe wetenskapfiksie wat aan hom uit Jules Verne se Die reis na die maan en H.G.
Wells se The first men in the moon bekend was. In sy aantekeninge sê Langenhoven
dat hy in Loeloeraai twee dinge uit Wells se werk oorneem, naamlik die kwessie
van sfeer en swaartekrag en die holligheid van die maan. Verder is daar geen
verwantskap nie. Wells se maanbevolking bestaan uit insekte en sy doel is ‘om die
beskawing van 'n organies-gespesialiseerde gemeenskap te beskryf’, terwyl Loeloeraai
van ‘'n hoër menslike beskawing op ons susterplaneet Venus’87 praat. Die ‘boek van
Van Loon’ waarin Langenhoven - klaarblyklik as 'n voorstudie tot Loeloeraai belang gestel het, was The story of mankind. Wanneer Loeloeraai, die man van Venus
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wat met sy ruimteskip in Oudtshoorn land en 'n tyd lank by Kerneels, Vroutjie en
Engela tuisgaan, hom in die geskiedenis van die mensdom verdiep, lees hy dié boek
en Wells se The outline of history. Maar regstreekse stof uit dié boeke is daar in
Langenhoven se roman nie aan te toon nie.
Van groter belang is dat Loeloeraai 'n voortsetting is van die patroon waarmee
Langenhoven in Sonde met die bure begin het, naamlik die verbinding van 'n
huislik-realistiese en 'n fantastiese gegewe. Langenhoven se bekende huislike karakters
uit Sonde met die bure en die herkenbare milieu van Oudtshoorn en die Klein Karoo
word hier weer gebruik, maar nou voer hy naas die olifant Herrie ook die
Venusbewoner Loeloeraai in. Oor die patroon wat hy só vaslê, wei Langenhoven
self in sy aantekeninge uit. ‘Die skrywer’, sê hy, ‘bring kastig homself en sy vrou
en dogter in as deelnemers aan die gebeurtenisse wat hy beskryf. Dit is natuurlik
bloot om kleur en geloofbaarheid aan die verhaal te gee. Wanneer 'n mens 'n
onmoontlike, ongelooflike storie het om te vertel, is die aangewese weg om met
gewone dinge te begin en soveel alledaagse dingetjies, toneeltjies en voorvalletjies
in te vleg as moontlik. Skrywers soos Poe en Verne en Swift was meesters by die
aanwending van hierdie plan.’88
Hoewel Langenhoven hier bevatlik en eenvoudig skryf sodat leerlinge wat sy boek
op skool moet bestudeer, hom kan begryp, is dit uit sy woorde duidelik dat hy presies
weet wat hy besig is om in sy boek te doen. Om sy verhaal geloofwaardig te maak,
werk hy met die bekende werklikheidsillusie van die negentiende eeu, behalwe dat
hy deur die invoer van gesinslede teen die agtergrond van 'n herkenbare wêreld
daaraan 'n verdere dimensie gee. Die meeste van sy lesers weet Kerneels woon op
Oudtshoorn en dat hy 'n vrou met die naam Vroutjie en 'n dogter Engela het. Telkens
in die loop van die verhaal kom daar ook dinge ter sprake waarmee Langenhoven se
lesers hom in die verlede geassosieer het. Waar Kerneels op p. 158 praat van
Loeloeraai se verbysterende taalvermoë en hoe goed hy binne 'n kort tydjie Afrikaans
bemeester het, voeg hy by dat dit maar gelukkig is die besoeker het in Suid-Afrika
te lande gekom, en nie byvoorbeeld in Holland of Duitsland of Sjina met hulle
‘onleerbare tale’ nie. 'n Mens herken hier die taalstryder Langenhoven wat telkens
in sy pleidooie defleksie as een van die belangrikste attribute van die Afrikaanse taal
sien. Wanneer die groep tydens hulle besoek aan die maan 'n gedenkteken vir
toekomstige besoekers wil agterlaat en Kerneels vra watter taal hy moet gebruik
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om na honderdduisend jaar nog gelees en verstaan te word, is die antwoord van
Engela 'n geestige variasie op die taalstryd: ‘Ons s'n is die jongste, Pappa. Hy sal die
langste leef.’89 Wanneer Kerneels uit die ruimte met behulp van 'n ‘draadlose
telefooninstrumentjie’90 sy berigte aan sy koerantmense stuur, is die rubriekskrywer
van Aan stille waters, kompleet en - om 'n moderne begrip te gebruik postmodernisties aan die woord, 'n bemoeienis met die wordende kunswerk wat
versterk word wanneer Vroutjie hom aanmoedig om die hele geskiedenis van die
besoek van Loeloeraai van die begin af te vertel.91 En wanneer die hoofkonstabel die
onwettige immigrant in hegtenis wil neem en die regering later majoor sir Thomas
Ietsofanders stuur om met Loeloeraai te onderhandel, sien die leser die kundige
regsgeleerde en die politikus Langenhoven in sy element. Iets van Doppers en
Filistyne bly hier trouens nawerk, want in die karakter van sir Thomas Ietsofanders
('n sprekende naam in die Dickens-tradisie) herken 'n mens Langenhoven se spot
met die Unioniste en die Engelse.92 Met die toespelings op sy werk by Die Burger
en met die invoering van sy gesinslede as karakters skep Langenhoven feitlik sy eie
mitos. Dit word verder gevoer waar hy by geleentheid terugverwys na 'n vroeëre
werk soos Sonde met die bure: ‘praat van bure! Waar is tog die dae toe ons weg van
die wêreld se gewemel ons geluk gevind het in die eensaamheid van Meiringspoort!’93
En wanneer hy in die ‘Toewyding’ aan die begin van die roman die boek opdra aan
sy gestorwe hond Jakhals, formuleer hy die verhouding tussen hulle in terme van sy
pas voltooide roman: ‘Vir hom was ek die meerdere - 'n Loeloeraai van 'n hoër
bestaan. Vir my was hy die uiterste volmaaktheid wat ek op die aarde aangetref het,
van liefde en trou en deug.’94 'n Mens voel dat die opdrag hier deel is van die metafoor
van sy fiktiewe wêreld - andermaal 'n aanduiding dat hy met sy eie mitos werk. Die
Afrikaanse literatuur sou tot die werk van Etienne Leroux moes wag om so 'n spel
met die opdrag verder uitgebou te kry.
Maar sodra Langenhoven sy lesers op dié wyse as 't ware makgemaak en ingepalm
het, kan hy die sprong waag en hulle 'n ‘onmoontlike’ en ‘ongelooflike’ storie vertel.
Indien hulle hom dan nie letterlik glo soos die vrou met die navraag oor sy
olifantboerdery nie, sal hulle meer as bereid wees tot Coleridge se ‘willing suspension
of disbelief to constitute poetic faith’. En dat hy hiermee by 'n duidelike literêre
tradisie aansluit, blyk uit die name van skrywers voor hom wat hy in dié verband
noem.
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Loeloeraai vertoon 'n belangrike groeipunt in die tipe ‘schnipes’ wat Langenhoven
in die twintigerjare begin skryf. Anders as Sonde met die bure, wat net 'n burleske
stuk geestigheid is, wil Langenhoven met Loeloeraai 'n dieper betekenis oordra wat
in die konteks van die roman op 'n onopsigtelike en aanvaarbare wyse deur die
verhaalgang geregverdig word. Aan die begin van die roman verskyn 'n motto wat
Langenhoven in sy drama Die Vrou van Suid-Afrika gaan haal,95 woorde wat Vader
Tyd tot die allegoriese karakter Britannia rig: ‘En ek het tot hiertoe nog maar een
weg gesien waardeur nasies en mensies hulle geluk gevind het, en dit was die weg
waarop hulle hom self uitgewerk het.’96 Die voorwoord sluit regstreeks by hierdie
motto aan, nou in verband gebring met die sondeval. Die poortwagters sê aan die
‘teergevoelige engel’, na sy aanskouing van die ‘moorddadigheid en die roofsug en
selfsug en roekelose wreedheid’ op aarde, dat daar vroeër wel twee mense in hierdie
‘lushof’ was. ‘Hulle het nie gedeug nie. 'n Tweede proef is oorbodig. Hulle moet
wag tot hulle genoeg wysheid en vernuf geleer het om hierdie swaard opsy te druk.
Dan sal ons hulle weer laat ingaan. En dan sal hulle daarbinne deug.’97 Wanneer
Loeloeraai 'n boodskap ontvang om aan die aardbewoners iets van sy hoëre kennis
mee te deel, sluit sy antwoord regstreeks aan by die motto en voorwoord van die
roman. Die weg van kennis, so lui sy boodskap, is 'n slawerny, maar 'n slawerny wat
na vryheid lei. En sy kennis kan hy nie aan die aardbewoners meedeel nie, omdat
hulle hul eie ‘onderwysers’ moet wees. ‘Hoe pynlik en stadig - ja, hoe onnosel en
onnodig stadig, die vordering ook was, julle moes op julleself staatmaak sonder
buitemenslike of bowemenslike voorligting. Waarom? Omdat kennis, anders as deur
julleself verkry, tot julle groter ellende sou gelei het.’98 Die rede hiervoor lig
Loeloeraai as volg toe: ‘Daar is nie alleen die natuur daarbuite om te oorwin nie.
Daar is die natuur wat binne is. 'n Dier plus verstand en kennis en sonder meer is 'n
duiwel. Die binneste tugmeesters van die dwingeland - liggaamlike honger en vrees,
sinnelike liefde, moet saam oorwin word. Die selfsug wat sy geluk soek met roekelose
onverskilligheid omtrent die geluk wat hy by 'n ander verderf, moet plaas maak vir
die offersug wat sy behae vind in gee in plaas van neem, in uitdeel in plaas van
skraap.’99 En dat dit uiteindelik wel bereik kan word, blyk uit die feit dat op Venus
die verskil tussen ‘selfsug’ en ‘offersug’ verdwyn het.
Met hierdie uitspraak van Loeloeraai is ons by die kerngedagte van
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die hele roman: die mens moet sy eie waarheid self ontdek en deur offersug in die
rigting van medemenslikheid ontwikkel.100 En hierdie kerngedagte word organies
deel van Loeloeraai, want die lesers verwag saam met die aardbewoners dat die
besoeker uit die ruim die een of ander boodskap vir hulle sal laat. Dit is dus 'n geval
van 'n stuk didaktiek wat die leser nie as 'n les of 'n aanhangsel aanvaar nie. Trouens,
meer as in enige ander werk van Langenhoven vind ons hier 'n afwisseling en
verbinding van geestigheid en erns, verhaalgegewe en didaktiek, vertroude klein
wêreld van die Klein Karoo en die oneindig groter wêreld van die heelal, aktuele
politieke toespelings en interplanetêre verhoudinge. Dit is merkwaardig dat
Langenhoven dit alles in 'n enkele, in laaste instansie tog ‘ligte’, verhaal kon herberg.
Loeloeraai verskyn, soos Die Rubáiyát, vroeg in 1923. Afgesien van die
Parlementsitting wat hy moet bywoon en belangrike onderhandelinge wat hy oor die
besproeiingsregte van die Kammanassiedam moet voer, is Langenhoven naas sy
gereelde joernalistieke aktiwiteite in hierdie jaar met herdrukke van talle werke besig.
Toe hy 'n uitnodiging kry om 'n toneelstuk te skryf, wys hy dit van die hand. In sy
brief daaroor aan Sarah Goldblatt blyk weer hoe lank negatiewe kritiek by
Langenhoven kon nawerk en hoe gevoelig hy oor J.F.W. Grosskopf se kritiese
bespreking van Die Vrou van Suid-Afrika was. ‘Nee, Sub’, skryf hy op 4 Oktober
1923, ‘ek sal nie daardie toneelstuk vir die ope-lug-opvoering skryf nie. Ek kon een
skryf - ek het hom in die gedagte. Maar dan stel ek my net weer bloot om uitgeskel
te word deur die Grosskopfe en goed. Sê aan die komitee hulle moet prof. dr.
Grosskopf en al daardie slim mense nader om vir hulle 'n stuk wat onbesproke sal
wees op te stel. Ek het my kop genoeg gestamp. My werk deug nie.’ Miskien was
Langenhoven se hele gestel in hierdie tyd aangetas, want fases van harde inspannende
werk het hy telkens in die loop van 1923 met oormatige drankgebruik probeer verlig.
Op 9 Oktober laat weet hy Sarah dat hy dag vir dag besig is met vergaderings oor
die Kammanassiedam, maar dat hulle werk nou gedwarsboom word ‘deur 'n esel van
'n ingevoerde regerings-amptenaar’.
Maar teen die einde van die jaar, nadat hy Graaff-Reinet in verband met 'n
watersaak besoek en daar weer kwaai aan die drink geraak het, is hy terug op
Oudtshoorn. Hy is besig om te herstel en beleef nou 'n periode van algehele
onthouding. Op 22 November laat weet hy Sarah hy is springlewendig en energiek.
In November vra hy by haar boeke
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oor die Boesmans aan met die oog op 'n nuwe ‘schnipe’ wat hy weer - soos die vorige
twee - in die Nasionale Pers se reeks ‘Almal se Boeke’ wil laat verskyn. Op 22
November begin hy met die roman wat hy Die lig van verre dae noem. Vroeg die
oggend van 3 Desember laat hy Sarah weet die werk is klaar. As gevolg van die
inspanning en omdat hy sy ‘senuwees in die laaste tyd oorspan het’, is hy rusteloos
en kan hy nie slaap nie. Die Boesman-boeke in die Parlementêre Biblioteek, so skryf
hy, het hom nie veel gehelp nie; ‘Stow se boek is 'n vuil ding met sy stelselmatige
belastering van die Dutch’. Op 9 Desember stuur hy haar die manuskrip, met opdragte
vir druk en die ‘frontispiece’. In Die lig van verre dae is daar volgens hom ‘geen
geskiedenis nie,...behalwe net sovér as wat 'n beskrywing van die Boesmans van
1752 geskiedkundig korrek behoort te wees’. Hy vra haar om op foute in sy
voorstelling en op inkonsekwensies te wys, aangesien hy baie vinnig gewerk het. Hy
wil ook van haar weet van watter karakters sy die meeste hou. In 'n brief van 13
Desember laat hy haar weet dat hy al 'n week lank aan slapeloosheid ly en dat sy
‘senuwees aan flenters’ is, die nou reeds bekende nadraai na die inspanning en
konsentrasie tydens die skryf van 'n roman. En hy raak ongeduldig en geïrriteerd
omdat Sarah nie gou genoeg reageer nie. Hy moet dan maar aanvaar ‘“Verre Dae”
het, sover as wat die Sub betref, platgeval’. So opgejaag is hy dat hy selfs aan haar
telegrafeer, want hy is ‘rasend van slapeloosheid en senuwee-verstoring’, al het hy
nog nie weer na die drank as 'n kalmeermiddel gereik nie. En as haar brief met haar
reaksie op die manuskrip, so meen hy altans, in die pos verlore raak, is hy uiters
gesteurd. Hy is ook ongeduldig met die Pers, wat eers aan die begin van 1924 met
die setwerk wil begin, en hy hoop dat hulle hom nie, soos vroeër met Doppers en
Filistyne, ses maande sal ophou nie.
Die gebeure in Die lig van verre dae speel af in die middel van die agtiende eeu
wanneer die eerste blanke pioniers wat ontevrede is met die Verenigde Oos-Indiese
Kompanjie en hulself as ‘slawe van 'n huigelagtige, skelmagtige, skraapsugtige
handelsmaatskappy’101 beskou, uit die Kaapse nedersetting wegtrek en hulle in die
omgewing van die latere Oudtshoorn vestig. Met Die lig van verre dae lewer hy dus
'n bydrae tot die tradisie van die pioniersroman. 'n ‘Epos van die Afrikaanse
volkswording’ soos die latere pionierstetralogie van D.F. Malherbe - Die bergstroom
ruis (1940), Vlam van die Suurveld (1943), En die wawiele rol (1945) en
Over-die-berge (1961) - het dit wel nie geword nie. In
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teenstelling tot Kestell en D'Arbez voor hom buig Langenhoven die tradisie van dié
soort roman om na die ‘local habitation’ van sy eie Klein Karoo. Hy gebruik wel van
die bekende stereotipes van hierdie soort verhaal, soos die humoristiese verhouding
tussen die twee ooms, die resies te perd, die teikenskiet en die afskeid van die plaas,
maar hy plaas dit alles in die vertroude Langenhoven-wêreld, al is hierdie wêreld
nou met die Boesmans en leeus histories verwyderd van die milieu waarin Kerneels
en Vroutjie hulle bevind. Met die verwysing na die houtboswêreld tussen die see en
die Outeniekwaberge en die Kangogrotte wat as blyplek van die Boesmans ingespan
word, betrek Langenhoven ander dele van sy onmiddellike wêreld wat hy tot dusver
in sy werk onbenut gelaat het.
'n Paar dae voor Kersfees ontvang Langenhoven tog Sarah se brief oor Die lig van
verre dae. Sarah het besware teen die groot rol wat die toeval in die roman speel en
vind die avonture te uiterlik en gewild. Sy lewer detailkommentaar op elke hoofstuk.
In sy reaksie erken Langenhoven dat daar ‘baie wonderlike dinge’ met sy karakters
gebeur, maar hy meen hy het ‘'n getroue en onoordrewe beskrywing gegee...van
gevare wat die algemene daelikse ondervinding was van daardie tyd se
vooruittrekkers’. Verder vermoed hy Sarah wou 'n ‘psigologiese roman’ van hom
gehad het, iets wat sy nooit van hom sal kry nie. Hy het 'n ‘onbegrensde minagting’
vir daardie soort skrywery. Die lig van verre dae bevat vir hom net so min sielkunde
as Defoe se Robinson Crusoe of Scott se The heart of Midlothian. Dit is opsetlik 'n
avontuurroman en hy moes geweet het Sarah sou nie daarvan hou nie. Dat hy
seergemaak was oor haar kritiek blyk uit sy opmerking dat 'n ‘harder verdoemenis’
nie van 'n vyand kon gekom het nie. Tog vra hy haar om die getikte weergawe aan
hom te stuur sodat hy verbeteringe kan aanbring, iets wat hy dan ook wel doen. Op
Nuwejaarsdag 1924 laat weet hy haar dat hy haas al haar wenke gevolg het. Terwyl
die eerste klad vir haar 'n bietjie ‘halsoorkop-knoeiwerk’ was, vind Sarah die
verhaaltjie nou, na die hersiening, tog mooi. As die boek in April 1924 verskyn en
Die Burger 'n negatiewe resensie publiseer, skryf Langenhoven 'n reaksie op ‘daardie
lae bliksem’. Hy vra Sarah egter om Rompel of Hiemstra te raadpleeg of die stuk
wel moet verskyn. Albei het verkies dat Langenhoven se brief maar liewers agterweë
moet bly!
Met Die lig van verre dae en Die Rubáiyát agter die rug moes Langenhoven na
Kaapstad vir 'n kort sitting van die Parlement. Dat die ou
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drankprobleem daar weer opgeduik het en Sarah hom, soos telkens in die verlede,
weer moes versorg, lei 'n mens af uit 'n brief wat hy, terug op Oudtshoorn, op 14
Februarie 1924 aan haar skryf en waarin hy praat van sy ‘berou oor die verdriet
wat...(hy haar) weer aangedoen het’.
Tussen al sy aktiwiteite deur het Langenhoven met sy gereelde joernalistieke
bydraes vir Die Burger se Aan stille waters-rubriek voortgegegaan. Op 'n dag ontvang
hy 'n brief, gedateer 17 Februarie 1924, van die jong Jacques Pierre Kriel102 van
Maclear. ‘Liewe mnr. Langenhoven’, begin die brief, ‘My vader is ds. Kriel wat
saam met u op Tertia was. Ek is agt jaar oud, en vader het vir my gelees uit Sonde
met die Bure en Loeloeraai, en nou wil ek so graag weet hoeveel ossekrag 'n olifant
het. Sal meneer Langenhoven my nie asseblief sê nie? Vader het vir my ook gelees
uit Aan Stille Waters in Die Burger, en ek het dit baie geniet.’ Dié briefie was vir
Langenhoven besonder roerend, want hy het onmiddellik gedink aan al die baie
Afrikaanse kinders wat nie in hulle eie taal stories het om te lees nie. Op 25 Februarie
skryf hy aan Jacques terug: ‘Baie dankie vir jou vriendelike briefie. Maar jy het my
met jou strikvraag in 'n hoek gedryf. Ek weet hoeveel krag 'n olifant het, maar ek
weet nie hoeveel krag 'n os het nie. Hoe moet ek dan kan weet hoeveel ossekrag 'n
olifant het? As ek nou weet hoeveel water daar in 'n dam gaan, maar ek weet nie
hoeveel 'n mondvol water is nie - hoe moet ek dan weet hoeveel monde vol water
daar in die dam is?’ En hy gaan voort: ‘Ek is jammer dat jy die grootmense se droë
boeke moet lees. Ek wil so graag kinderstorietjies skryf, maar ek vrees ek is nie slim
genoeg daarvoor nie. 'n Mens moet mos baie slim wees vir 'n kind. Ek weet - ek was
self een: al kon ek toe nog nie my eie taal lees soos jy vandag nie. Maar ek sal darem
probeer om in die volgende Stille Waters 'n storietjie net vir jou in te sit.’
Langenhoven het woord gehou. Op 3 Maart 1924 skryf hy in Aan stille waters:
‘Van die menigte briewe wat ek ontvang kan ek tot my bittere verdriet nie 'n tiende
beantwoord nie. Maar die volgende kan ek nie oor my hart kry om op te swyg nie...’
Daarop druk hy Jacques se briefie met sy antwoord af. Dan volg sy kinderstorie ‘Die
eensame huisie’: ‘Kosie en Rosie was 'n tweeling, en hulle was nog baie klein...’ Uit
empatie met sy eie mense het Langenhoven nou 'n verhaal vir die jeug geskryf.
En so ontstaan Brolloks en Bittergal, die klassieke Afrikaanse sprokie wat in die
bekende wêreld van Langenhoven afspeel: die Grasveld, die
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gebied tussen die berge en die see met sy klowe, houtbosse en spelonke; en die Groot
Karoo anderkant die Groot-Swartberge met sy vlaktes, klipkoppies en kort vaal
bossies. Omdat hy vir kinders skryf, is sy styl eksplisiet, vraagstellend en vertellend,
met beeldspraak uit die kind se ervaringsveld. Binne die wêreld wat hy opbou, kan
die diere, die water en selfs die skoenlappers praat. Veral oortuigend is die
vreesaanjaende towenaar Brolloks wat so lelik soos die nag is en sy vyand Bittergal
wat op die Paalkrans in die Groot Karoo woon. Soos in Loeloeraai kan Langenhoven
hier ook sy eie mitos by die verhaalgang inspan, want die olifant Herrie uit sy vroeëre
‘schnipes’ maak hier 'n momentele verskyning en daar word gepraat van die hond
Jakhals wat gif ingekry het, soos inderdaad juis in hierdie tyd met Langenhoven se
eie hond gebeur het. Eintlik val die geheel uit in aparte stories: die verhaal van
Skoonlief en Kosie en Rosie met Brolloks as die bedreiger, en van Bertie met Bittergal
as die gevaarlike towenaar. Teenoor die bosbokkie, olifant en ander diere in die eerste
verhaal is daar die hasie, meerkatjie,103 trapsoetjies, uil, by en papegaai in die tweede.
En teenoor die lied van die waternooientjie (wat Langenhoven in pragtige sierskrif
oorskryf en waarby hy self musiek komponeer) is daar die lied van die sonnemeisie
in die tweede gedeelte. Uit dit alles word 'n duidelike parallelle struktuur merkbaar.
Aanvanklik skryf Langenhoven in Aan stille waters net een verhaaltjie oor Brolloks.
Wanneer hy egter 'n briefie ontvang waarin van sy jong lesers om nog 'n storie vra,
kan hy die versoek - en die versoeking! - nie weerstaan nie. ‘Julle dwing my’, skryf
hy, ‘om te probeer om vir julle nog 'n storietjie te skryf van ou Brolloks. Maar julle
moet weet, Die Burger is nie my koerant nie en ek kan nie daarin skryf wat ek wil
nie - dan sou ek baie mooi skryf! Ek staan onder 'n baas - die editeur - en hy is self
'n ou Brolloks wat nie wil hê 'n mens moet net vir die kindertjies werk nie. Hy wil
sy koerant vol droë leesstof hê vir die grootmense. En julle weet wat grootmense is
- hulle het mos geen smaak vir niks in die wêreld nie: gee vir hulle groen vrugte en
kyk hoe trek hulle hulle neus op. Selfs die ryp vrugte smaak nie vir hulle so heerlik
soos vir ons nie. Nou ja, nou en dan kan ek skelm wees en stilletjies - nes een wat
groen vrugte steel - 'n kinder-stukkie hier insit, maar dan kry ek dit baie swaar om
verby te kom. Ek sou vir julle 'n boekie van net pure kinder-storietjies skryf, maar
daar is baie dinge in die pad waar ek julle nie van kan vertel nie. Moenou nie hier
meer verwag nie: net hierdie slag nog een storietjie van ou Brolloks.’104
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Uit 'n gedeelte soos hierdie inleiding kom 'n mens agter waarom Langenhoven so
gewild as skrywer van kinderverhale was. Hy het die vermoë om intiem met die kind
te gesels deur hom deelgenoot te maak en sy volle vertroue te wen. Daarby kon hy
hom met sy woordkeuse en prosaritme presies op die bevatlikheid en aanhoorvermoë
van die kind instel. Volgens die ervaring van baie ouers wat hierdie verhale aan hulle
kinders voorgelees het, was dit in die geval van Langenhoven se stories - in
teenstelling tot die werk van baie ander kinderboekskrywers - nie nodig om sekere
modale woorde of ander vulsels by te voeg nie. Langenhoven self het dié ruspunte
in sy verhale verskaf.105
Die sukses van die eerste twee Brolloks-verhale het Langenhoven aangespoor tot
'n hele boekie. Op 2 Mei 1924 stuur hy aan Sarah die manuskrip van wat tans die
eerste gedeelte is, met sy eie tekeninge daarby en met die opdrag dat dit deur die
Pers in groot druk geset moet word. Sarah was baie tevrede met die boek. Op 5 Mei
skryf sy aan hom: ‘Ek is daar baie, baie mee opgenome. Vir die naweek sal ek dit
aan Mev. R. (Rothmann) voorlees, en, as ek nie ander orders van jou intussen kry
nie, ek hoop nie so nie, die M/s aan Kruse oorhandig sodat dit kan ingesit word met
die eerste die beste geleentheid.’ M.E.R. stel veranderinge voor in die beskrywing
van die waternooientjie se kleredrag en hou nie van die titel Die houtboskinders wat
Langenhoven in dié stadium aan die storie gee nie.
As Sarah telegrafeer dat die Pers Brolloks en Bittergal sal uitgee maar nie dadelik
daarmee kan begin nie, is Langenhoven intens teleurgesteld. Op 4 Mei skryf hy aan
Sarah, 'n brief wat weer 'n aanduiding is van hoe labiel Langenhoven se verhouding
met die Nasionale Pers was: ‘Ek weet wat dit beteken. Selfs had hulle gesê dadelik
dan sou ek my, met die vyandige Snoek ingereken, vir ses maande se vertraging
klaargemaak het.’ En dit lyk vir hom of hy haar maar moet vra om die manuskrip
terug te stuur. ‘As ek dan nie ander plek ook kan geholpe raak nie is dit tyd dat ek
duidelik verstaan dat die dae van my markwaarde as skrywer verby is. Maar waar
ek nou aangeklop het is nie net dit die motief nie. S. met die B. is nou al hoelank?
ses maande? uit druk en dis 'n voorgeskryfde boek. Die betrokke gesag sal natuurlik
in die toekoms geen werk van Langenhoven meer kan voorskryf nie want hulle kan
nie daarop staatmaak dat dit beskikbaar sal wees nie, of bly nie.’
Maar ten spyte hiervan gee Langenhoven tog in dieselfde brief ver-
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dere instruksies vir die druk! In hierdie stadium oorweeg hy Brolloks, Kosie en Rosie,
Die Wonderbos, Die Houtbos-kinders, Rosie in die Wonderbos en Wonders in die
Houtbos as titels. In 'n latere brief sê hy dat hy nie van die woord ‘varklelies’ hou
nie. Hy stel ‘arums’ voor, maar Sarah moet J.J. Smith in die saak ken. Met verwysing
na Kosie, wat vroeg in die verhaal ‘uit die pad gemaak’ word, noem Langenhoven
in sy brief van 14 Mei iets baie insiggewends in verband met sy eie werk teenoor
Sarah. ‘Het jy opgemerk’, skryf hy, ‘dat ek nie graag my eie sekse behandel nie
(buiten wanneer hulle grys is) - kyk vir V.D. [Verre dae - JCK] waar ek die seun ook
opsy hou tot op die end. Ek hou nie van gjogters nie.’ As 'n mens Langenhoven se
werk nagaan, is dit opvallend dat hy 'n duidelike voorkeur het vir bejaarde manlike
karakters soos die twee oues van dae, die kluisenaar van die Karoo, Meester, die talle
figure in die samesprake in die eerste deel van Ons weg deur die wêreld en oom
Stoffel Gieljam en die Engelse en Skotte in Doppers en Filistyne. Waar Langenhoven
'n jongman, veral 'n verliefde jongman, as karakter wil invoer, soos in Die lig van
verre dae, raak hy bloemryk en sentimenteel en kan 'n mens dikwels moeilik die
voortreflike prosa-stilis herken. Waar hy die woord ‘gjogters’ hier gebruik, slaan dit
op mense wat met hulle gevoelens te koop loop, mense wat hulle nie
fatsoenlik-Victoriaans kan gedra nie.
Dat die Pers dus nie dadelik met Brolloks wou begin nie, was vir Langenhoven 'n
intense teleurstelling. Op 'n dag kom iemand by hom aan met 'n opgestopte
likkewaantjie, 'n present wat nog steeds vandag in die sitkamer van Arbeidsgenot te
sien is. Dit bring hom op die gedagte, terwyl hy dan nou op die setters moes wag,
om die boekie aan te vul met die verhaal van die seuntjie Bertie wat deur Bittergal
in 'n likkewaantjie getoor word, die tweede deel van Brolloks en Bittergal. ‘Onder
die omstandighede van die laaste week’, so skryf hy op 14 Mei aan Sarah, kon hy
egter nie met sy ‘Karoo-storie’ begin nie, 'n aanduiding dat die ‘blou duiwels’ weer
van hom besit geneem het. Maar soos dikwels herstel hy gou van hierdie oordaad.
Op 17 Mei laat hy Sarah weet dat hy die volgende dag die Karoo-storie se laaste
hoofstuk sal skryf. Op 19 Mei wei hy in 'n brief uit oor dié tweede verhaal en hoe
dit verskil van die eerste. Die seuntjie Bertie is nou in die middelpunt; in plaas van
die atmosfeer van die donker boswêreld ‘loop die gebeurtenisse hier oor die oop
sonnige vlaktes van die Karo’; die ‘teëhanger van die water-nooientjie tree nie net
twee maal terloops op nie maar
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beheers die hele ontwikkeling dwarsdeur’; Bittergal word nie, soos Brolloks, aan die
begin van kant gemaak nie; en baie meer diertjies as in die eerste storie het 'n aandeel
aan die gebeure.
Langenhoven het die finale Brolloks en Bittergal omtrent net gepos of hy begin
met nog 'n ‘schnipe’, hierdie keer 'n bundel ‘merkwaardige verhale’ oor
geestesverskynings. Aanvanklik dink hy ernstig daaraan om hierdie nuwe boek onder
'n ‘kastige werklike naam’ uit te gee, sodat hy ‘die verdomde nydige beoordelaars’
kan troef. Dit sal hom trouens nie verwonder as hulle ‘met geesdrif die ontdekking
van 'n onbekende prosaskrywer bejubel wat ook weer vir Langenhoven hopeloos in
die skaduwee gooi nie’. Die Omar-resensie in Die Huisgenoot is só negatief dat hy
nooit weer vir dié tydskrif wil skryf nie. ‘Laat hulle na hulle besoldigde damn fool
“medewerkers” gaan of hel-toe.’
Reeds aan die begin van Junie het Langenhoven sy bundel, wat hy in hierdie
stadium Die slapelose Dood noem, klaar. Op 5 Junie 1924 stuur hy die manuskrip
aan Sarah. Dit bestaan uit 'n agttal verhale, voorafgegaan deur 'n inleiding en afgesluit
met 'n nawoord. Dit word aangebied ‘uit die versameling (merkwaardige verhale)
van Gideon H.H. Koertzen, geredigeer sonder aanspreeklikheid deur C.J.
Langenhoven’. Hierdie tipe aanbieding is enersyds 'n soort kompromis vir die ‘ware’
pseudoniem wat hy aanvanklik in gedagte het, andersyds 'n manier om die
werklikheidsillusie van sy verhale te verhoog. In die inleiding sê hy dan ook dat hy
die verhale uit 'n groot versameling vir publikasie gekies het. ‘Of hulle van waarde
is..., moet die leser vir homself beslis. Om hom van verder gegewens te voorsien om
tot so 'n beslissing te kom, as hy daartoe geneig voel, gee ek die volledige bron in
elke geval, met 'n korte beskrywing van wat ek van die verhaler weet. Want ek is vir
die inhoud van die boek nie aanspreeklik nie. Ek tree op as blote oorskrywer....
Wanneer ek sê dat ek 'n “oorskrywer” is, bedoel ek niks meer daarmee nie as dat ek
so ná as moontlik getrou gebly het aan my bronne.’106
Wat Langenhoven dus doen, is om in elke verhaal twee vertellers te gebruik: die
outeur wat 'n ander verteller, die ‘bron’ van die verhaal, bekend stel, en dan sy
betroubaarheid, eerlikheid en geloofwaardigheid só sterk beklemtoon dat hy die leser
as 't ware kondisioneer om die ‘fantastiese’ van die ‘eintlike’ verhaal (waarin die
aangekondigde verteller aan die woord is) as werklikheid te aanvaar. Langenhoven
self was baie deeglik bewus van sy hele vertelmetode en die besondere effek
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daarvan. In 'n brief van 6 Junie 1924 skryf hy aan Sarah: ‘Meeste mense sal die boek
lees en die stories glo - en geen ander spookstories ooit weer glo nie. Vir ander - dié
wat verstand het - het ek genoeg gedoen om 'n toets te stel (nie oorspronklik nie maar
oorspr.k gestel) waardeur mirakel-geloof vernietig word. Jy sal sien hoedat die stories
eintlik gelykenisse is van die tema - en dink jy nie hulle is met netjies omstandige
realisme uitgewerk nie? - almal, op die veronderstelling dat hulle subjektief wáar is,
op die buitenste grense van waarskynlike vatbaarheid vir 'n natuurlike uitleg.
Maar...hulle moet deug op hulle meriete as interessante stories, of anders is die boek
'n mislukking.’
Om aan die verhale nog verdere geloofwaardigheid te gee, speel hulle telkens af
in die Klein Karoo of in die wêreld van Prins Albert aan die Groot Karoo-kant van
die Groot-Swartberge, 'n gebied waarmee Langenhoven sedert sy jong dae en sy
verlowing met Helena de Vries vertroud was. Daarby kon sy ingeligte lesers sommige
dinge in die verhale na Langenhoven se eie lewe herlei. Die oorgevoeligheid waarvan
daar in die eerste verhaal gepraat word, is in 'n groot mate ook waar van Langenhoven
self: ‘Mense van Japie se geestesgeaardheid gaan swaar gebuk hulle lewe lank onder
die kruis van oorgevoeligheid; 'n kruis wat hulle in eensaamheid moet dra omdat
ook hulle naastes en dierbaarstes geen volle medelye kan hê nie omdat hulle geen
begrip het nie.’107 En die verhaal ‘Die tralies in die veld’ handel oor die getrouheid
van 'n hond, 'n geliefde tema by Langenhoven. Die verteller werk selfs met 'n
verwysing en 'n aanhaling die skrywer Langenhoven in sy verhaal in: ‘“Onthou Oom
daardie versie van Langenhoven:
Maar is dit hy wat eerste gaan
Dan leg jy op sy graf,
En pas sy rusplaas op en wag
Vergeefs 'n weersiens af.”’108

Wanneer Sarah Langenhoven laat weet dat sake by die Pers in verband met die set
van Langenhoven se manuskripte nou opgelos is, gee hy op 7 Junie aan haar opdrag
dat sowel sy kinder- as spookstories ingegee en dat albei in die reeks ‘Almal se
Boeke’ gepubliseer moet word. Hy wil egter nie in die toekoms weer deur Snoek se
‘verdomde weersin’ spesiaal uitgesoek word vir ‘agteruitskuif en verwaarlosing’ nie.
As dit nie so is nie, voeg hy by, ‘sal hy die Nas. Pers duisende ponde skade
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aandoen en nie hulle alleen sal daaronder ly nie maar skrywers en lesers tegelyk’.
Naas Die slapelose Dood oorweeg hy nou ook Glimmende skaduwees as titel.
Uiteindelik verskyn dit as Geeste op aarde.
In Julie 1924 moet Langenhoven twee keer na Kaapstad gaan vir politieke
aangeleenthede en daarna is hy betrokke by 'n watersaak. Tussendeur skryf hy gereeld
sy artikels vir Die Burger, maar kom nie aan enige ander werk nie. Eers in Desember
is hy weer aan die skryf. Hy voltooi 'n heeltemal omgewerkte uitgawe van sy
verjaardagboekie. ‘Jy sal sien’, skryf hy op 18 Desember aan Sarah toe hy die
manuskrip aanstuur, ‘dis 'n eenheid met 'n draad wat deurloop tot op die end. Die
grond-tema van smart word weer en weer herhaal; die interrupsies is voorbedag. En
omdat dit éen stuk aanmekaar is, sal dit nie op die gewone manier deug met 'n aparte
teks vir elke aparte datum nie. Ek wou dit in geen geval ook so hê - soort van fortune
tell-ery nie.’
As hy met hierdie werkie klaar is, begin Langenhoven met 'n oorvertelling van
die sage van die Nibelungen en Siegfried. Nadat hy ongeveer honderd bladsye voltooi
het, staak hy die werk uit vrees dat dit weer deur die kritiek ‘doodgesmoor’ sal word.
Hy is jammer dat hy met die werk moes ophou, sê hy in 'n brief van 27 Desember
aan Sarah, want dit is ‘'n allerheerlikste ding met sy grootse hartstogte en sy
verskriklike tragedie. En die werk daaraan het my rus en troos en geluk gebring, die
twee dae; en nou moes ek dit opsy gooi en ek sit weer ledig, wanhopig, met die
bitterheid van 'n verdoemde siel.’ 'n Mens kan moeilik aanvaar dat moontlike
negatiewe kritiek in De Kerkbode, De Volkstem of Die Huisgenoot Langenhoven tot
swye gebring het. In sy brief aan Sarah voorsien hy probleme met die kopiereg, al
maak hy ‘die ding nie net letterlik nie maar in sy gees en standpunt Afrikaans’.
Kopiereg kon dus ook nie 'n probleem gewees het nie. Moontlik het hierdie soort
oorsetting hom uiteindelik tog nie bevredig nie en het hy om dié rede van die werk
afgesien.
Langenhoven se onrus as gevolg van ledigheid duur in hierdie tyd voort en hy
begin wonder of hy hoegenaamd nog verder moet skryf. Aan die begin van 1925
doen hy aan die hand dat die Nasionale Pers 'n klein boekrakkie vir 'n huisbiblioteek
kan laat maak, 'n suggestie waaruit 'n mens kan aflei dat hy steeds nie met skeppende
werk besig is nie en ten einde raad uit die gebied van sy geliefde stokperdjie iets
voorstel. ‘Net een boek se skrywe’, laat weet hy Sarah op 2 Januarie 1925, ‘een week
se werk of al was dit veertien dae, sou my herstel.’ In plaas
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daarvan is hy nou, met 'n toespeling op ‘Die twee professore’ uit Geeste op aarde,
‘soos een van Dr. Santor se harsings in die glaspotte - met 'n liggaam daaraan in
plaas van kunsmatige onderhouding. En ek skaam my oor die aanhoudende
kermliedere wat ek jou stuur. Ek voel of ek elke brief liewer wil in die vuur gooi as
om dit vir jou te pos.’
Op 6 Januarie gaan Langenhoven weer aan met sy gereelde joernalistieke bydraes
en voel hy beter. Intussen het hy ook die ontwerp van die boekrakkie gemaak en pos
hy dit aan Sarah. Van die gedagte dat die Nasionale Pers dit sal bemark, kom egter
niks. Hy stuur in hierdie tyd ook 'n nuwe ontwerp vir die verjaardagboekie. Steeds
kan hy egter naas sy bydraes vir Die Burger nie by nuwe werk uitkom nie. Sedert
sy skeppende vaart in 1918 met Die Vrou van Suid-Afrika 'n aanvang geneem het,
is dit die langste periode in Langenhoven se lewe dat hy naas sy gereelde
koerantverpligtinge en die voorbereiding van herdrukke geen nuwe verhaalwerk
lewer nie.
Eers op 11 Junie 1925, dus meer as vyf maande later, kan hy Sarah laat weet dat
hy met 'n nuwe boek besig is. Dit is nog nie klaar nie, skryf hy, ‘maar ek is so te sê
oor die hond’. Op 13 Junie laat hy weet hy het die ‘schnipe’ voltooi en dat hy besig
is met die oorskryf daarvan. En op 16 Junie is hy ‘stokflou’. Hy het veertien dae
geskryf aan die boek en daarna nog 'n week bestee aan die hersiening en die oorskryf.
‘My arme ou hand is al so lam; seer, eintlik, nes jig’, skryf hy aan Sarah.
Die nuwe ‘schnipe’ waarmee Langenhoven so druk besig was, is Herrie op die
óú tremspóór, die vervolg op Sonde met die bure. Hy het in hierdie stadium nog nie
'n titel nie, maar dink aan 'n tekening van Herrie op die omslag. In geen omstandighede
moet D.C. Boonzaier, met wie hy intussen in 'n kwaai polemiek gewikkel was, egter
die olifant teken nie; ook ná sy dood, so skryf hy aan Sarah op 20 Junie, mag daar
nie ‘'n lyn van sy werk’ in Langenhoven s'n kom nie. Na al die ‘opwinding en geesdrif
van die afgedane werk’ ly hy nou aan ‘neerslagtigheid en ledigheid van die reaksie’.
Herrie op die óú tremspóór word opgedra aan Langenhoven se dogter, Engela,
aan wie hy ook die tantième en die kopiereg oordra. Uit die opbrengs, so sê hy in
die voorwoord, sal sy wel so nou en dan ‘'n stukkie klere’ kan koop, maar dit is te
betwyfel of dit ‘'n gewigtige verskil sal maak aan (sy) toekomstige
skuldondernemings’.109 In 'n spottery met die Universiteit van Stellenbosch, wat aan
die brief aan die registrateur herinner, sê hy dat hy die boek aanvanklik Verdere
sonde met
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die bure wou noem. Die universiteit het hom egter kwansuis laat weet dit is 'n
klaarblyklike oortreding van hulle kopiereg en dat hulle 'n interdik van die hof sal
moet aanvra indien hy daarmee voortgaan. Daarop het hy getelegrafeer: ‘Stop slaap
gerus stop persoonlik ek niks bang julle dreiemente nie maar Vroutjie kies altyd kant
van my teëparty stop onder haar verbod nie julle s'n nie sal ek tietel verander tot my
verdriet en onreg stop daar makeer twee drie omme uit julle telegram stop hoop
weglating te wyte aan nuwe gesonde spaarsaamheidsgevoel en nie aan ou gebrekkige
taalgevoel nie stop.’110
Die opdrag aan Engela voorin die boek is 'n teks in Latyn wat in Langenhoven se
handskrif afgedruk word.111 Die Afrikaanse vertaling skryf hy self op 'n los vel by
die spesiaal gebonde eksemplaar112 wat hy aan Engela by die verskyning later die
jaar gee. Dit lui as volg: ‘Aan Engela my dogter, groete. Liefste, jy is die enigste
kind van my liggaam. Ja, ek het 'n klompie ander kinders uit my gees voortgebring.
Hulle menigvuldige slegte eienskappe - waar díe vandaan afstam, is wetenskappelik
en noukeurig aan my bekend, ek wat myself deur 'n lange lewe van ondersoek ken.
Maar van hulle goeie dele, so skaars as die is, is ek nie in staat om rekenskap te gee
nie. Van jou oumammie, my moeder; van jou moeder, my beminde; van my dogter,
jyself; van baie, baie ander, lewendes en dooies, het daar invloede wat ek nie wêrd
is nie, na my toe deurgetrek, maar ek kan nie tussen hulle onderskei om aan elk die
erkenning te betuig wat hom toekom nie. Maar hierdie kindjie (buiten sy kwaad!) is
joue alleen, van die eerste letter tot die laaste voor jou oë geskape, in jou
teënwoordigheid stap vir stap gebore. Neem dan wat reeds van voor af joue was jou eie seun, jou vader se kindskind, nie as die aangenome kind van 'n vreemde nie.
Maar ontvang daarby wat net so goed algeheel en altyd joue reeds was - die liefde
van jou vader, C.J. Langenhoven.’ Die naskrif, 'n toespeling op die romangebeure
waar hy aan die einde 'n doktorsgraad van die Universiteit van Stellenbosch gaan
ontvang, lui: ‘Dit sou nie gegaan het om die geleerdheid wat in die navolgende
hoofstukke ten toon gestel is, hier te verberg nie. Dis 'n aspirant-dokter wat jou hier
groet. Sorg dat jy fris bly.’
Soos in Langenhoven se ander ‘schnipes’, in die besonder Sonde met die bure en
Loeloeraai, is daar verrassend moderne elemente in Herrie op die óú tremspóór
aanwesig. Aan die begin van die roman word ‘die skerpsinnige leser’ regstreeks
aangespreek en kry ons 'n bemoeienis
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met die kunswerk deurdat hy by die wording van die verhaal en die agterna-perspektief
betrek word. Die dominee-figuur, 'n stereotipe van die Afrikaanse prosa wat
Langenhoven reeds in Sonde met die bure gebruik het, word hier ingespan vir die
geestige effek, maar dit is 'n geestigheid wat ver by iemand soos Jochem van Bruggen
se humor-realisme verbyspoel, 'n lugubere geestigheid wat by tye aan die onbeheerste
grens. Wanneer die dominee byvoorbeeld begin lag, is dit erger as sy suur gesig. Hy
praat nog ‘Hooghollands - dit wil sê 'n sonderlinge vorm van sewentiende-eeuse
skryftalige Hooghollands wat geen Hollander praat nie en geen ander lewende siel
op aarde ook nie buiten ds. B. en sy koster’.113 Nog meer as in sy voorganger bereik
Langenhoven in Herrie op die óú tremspóór 'n geestige effek deur 'n spel met woorde
en klanke wat tot 'n besondere soort onsin of taal-absurdisme lei. Wanneer die
dominee op besoek kom, sê die sprekende Kerneels dat Vroutjie en Engela albei so
'n ‘herderlike besoek’114 baie nodig het: ‘Die een is swaarsinnig, die ander ligsinnig,
terwyl ek tydelik swaksinnig is en ontoerekenbaar.’115 Wanneer Kerneels probeer om
by die magistraat uit te kom maar slegs tot by die een of ander klerk kan vorder, sê
hy: ‘Ek wil nie spreek nie, ek wil praat. Sonder Batavismes en Anglisismes en
Germanismes en Krismis en disnis en al sulke soort bisnis.’116 En wanneer die hoë
magistraat uiteindelik binnekom, reageer Kerneels op 'n wyse wat 'n
Langenhoven-spreuk waardig is: ‘Jy sal dikwels vind dat die hoë mense minder hoog
is as die minder hoë.’117 Die geheel van Herrie op die óú tremspóór bestaan uit agt
hoofstukke wat telkens 'n ‘ontmoeting’ as hoofdis het en tot 'n episodiese struktuur
lei. Prof. Smith se besoek aan die einde is weer 'n voorbeeld van Langenhoven se
manier om bekende figure as karakters in sy verhale in te voer, 'n tegniek wat indertyd
nie met ‘hoë’ literatuur geassosieer is nie. Die professor se intrede, waar hy Neelsie
kom ‘verlos’ van sy lesingopdrag en hom namens die universiteit 'n doktorsgraad
aanbied, het iets van 'n deus ex machina, maar deur die geestige en satiriese opset
van die geheel word dit aanvaarbaar gemaak. Wat die leser van vandag met sy kennis
van die moderne narratologiese tegnieke sal boei, is die intertekstuele verhouding
tussen Herrie op die óú tremspóór en Sonde met die bure. Verskeie tonele in Herrie
speel terug op sekere episodes in Sonde, telkens met die omdop van situasies: terwyl
Neelsie vroeër verwens en vervolg is, word hy nóú feestelik onthaal en met
verskuldigde ontsag vereer. Daarmee ontstaan daar 'n boeiende wisselwerking tus-
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sen die twee boeke. Die Afrikaanse literatuur sou tot Langenhoven se peetseun
Etienne Leroux moes wag voordat iets soortgelyks verder uitgebou word: dr. Johns
wat in Een vir Azazel aan speurdersersant Demosthenes H. de Goede al die plekke
uitwys wat Jock en Henry agtien jaar tevore in Sewe dae by die Silbersteins besoek
het, nou egter telkens met die aksent op die verval wat sedertdien ingetree het.
In hoofstuk twee van Herrie op die óú tremspóór sê Kerneels by geleentheid: ‘Ek
hou reeds jare lank 'n dagboek aan om gegewens te bewaar vir my outobiografie,
wat bedoel is om ná my dood te verskyn wanneer ek nie daar sal wees vir die terugslag
nie. Natuurlik is die dagboek te delikaat en intiem om soos hy daar is te publiseer.’118
Dit is erg onwaarskynlik dat Langenhoven werklik so 'n dagboek gehou het; in elk
geval is daar van 'n dagboek onder sy dokumente op Stellenbosch geen spoor nie.
Hoogstens sou 'n mens kon sê dat sy besonder druk korrespondensie met Sarah
Goldblatt in die laaste sestien jaar van sy lewe in werklikheid so 'n dagboek is, want
daarin skryf hy haas alles wat 'n skrywer van 'n dagboek gewoonlik opteken. As
Sarah hom juis in hierdie tyd aanmoedig om weer met die versaakte outobiografie
voort te gaan, laat weet Langenhoven haar op 20 Augustus 1925 dat hy wel lus het
daarvoor. Sy gesondheid is egter in 'n slegte toestand en hy kan, so skryf hy, nie die
aanhoudende aanmanings van sy hart langer verontagsaam nie. Twee dae later skryf
hy: ‘Ek het my gedagtes oor die outob. laat gaan, en ek voel nou, as ek hom kan
klaarkry, moet hy maar dadelik nou gepubliseer word. Dit sal my 'n addisionele
geesdrif en belangstelling gee by die klaarmaak daarvan; dit sal my die kans gee om
te antwoord op gewisse teëspraak. En dit is tog seker dat daar geen gewigtige werk
vir my meer voorlê nie - en as dit ook was, kan daar 'n voortsetting bykom.... Wat
die goeie smaak van die saak betref, Langenhoven is nie verniet kranksinnig nie. Hy
moet ook die voordele daarvan hê.’ Maar op 15 September laat weet hy Sarah dat
hy nog steeds nie by die hervatting van die outobiografie uitgekom het nie. ‘Sal dit
weer op mañana uitloop tot my mores almal gisters is?’ vra hy.
Inderdaad kom daar ook hierdie keer weer niks van die outobiografie nie, want
intussen begin Langenhoven met iets anders. Ten spyte van tandpyn is hy op 17
Augustus 1925 besig met 'n verwerking van Die wêreld die draai, sy toneelstuk van
1912 wat op sy beurt 'n verwerking van Die water zaak van 1909 was. Aangesien
die ‘ou ding...darem maar baie crude’ was, so skryf hy aan Sarah, maak hy daar byna
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'n nuwe spel van. Voordat hy veel verder kan kom, moet hy na Philipstown vir
‘water-moeilikheid’ en na Kaapstad vir die Senaat se sitting, waar daar weer probleme
met sy drankmisbruik ontstaan, in so 'n mate dat Sarah hom feitlik moet verpleeg.
Toe hy begin November terug is op Oudtshoorn, voel hy pap en het hy 'n nare
hoofpyn. Tog gaan hy voort met die toneelstuk, wat hy nou Die laaste van die takhare
noem. ‘Dit gaan nie vinnig nie’, skryf hy op 5 November aan Sarah. ‘Ek kan nie
meer soos in die ou dae dag en nag aanhou tot ek klaar is nie. Maar ek dink jy kan
vir Kruse sê as jy hom sien hy kan die dingetjie aanstaande week, Dingsdag of
Woensdag [dus 9 of 10 November - JCK] verwag.’ Op 6 November kan hy haar laat
weet die stuk is klaar. ‘Die hele ding, as hy karakter-tekening hoegenaamd besit, is
'n voorstelling van die verbygaande vanmelewe se ou boer. In daardie opsig staan
hy skerp gestel teen al die ander persone. So ook húlle op 'n manier - die Hollander,
die Engelsman, die aia - elk sui generis. Maar hulle is ondergeskik, selfs met die plan
van die plot; ou Karel dominates dwarsdeur, waar hy ook verskyn, en hy verskyn
verreweg die dikwelste.’ Aan die einde van die brief gee Langenhoven instruksies
wat Sarah aan die setters moet oordra.
Die laaste van die takhare verskyn vroeg in 1926 en is die enigste voorbeeld in
Langenhoven se gepubliseerde oeuvre waar hy 'n bepaalde geskrif grondig hersien
en herskryf het. In die ‘Waarskuwing’ vooraf vaar Langenhoven uit teen die
‘malkuns-apostels’ wat geen kuns in genot of vermaak sien nie. Hierdie ‘spelletjie’,
sê hy, ‘is bedoel vir mense wat moeg is van die inspanning wat vereis word deur die
hoë drama, en afleiding soek vir hulle plesier’.119 By die nuwe druk van 1927 voeg
hy by dat geen resensie gevra word nie, die eerste keer dat so 'n uitdruklike vermelding
in 'n werk van hom verskyn. ‘Wanneer ek een van die dae dood is,’ voeg hy by, ‘sal
dit tyds genoeg wees om van wurms geknaag te word.’120
In hierdie drama werk Langenhoven met 'n groot verskeidenheid bekende motiewe
uit sy werk, soos die sonde-met-die-bure, die stryd tussen Afrikaans en Engels en
die verandering in die maatskaplike patroon. ‘Ou dowe Karel’, die ‘laaste van die
takhare’, het iets van die ou Afrikaanse patriarg, maar die geestige situasies en die
spel met woorde sorg vir 'n milder manifestasie van die ou tradisionele figuur. Met
die Engelsman wat 'n buurplaas koop en die dreigende watersaak maak Langenhoven
van 'n gegewe gebruik waarmee hy as taalstryder
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en prokureur goed vertroud is. Die deurlopende motief van die wêreld wat draai,
sirkuleer dwarsdeur die stuk en kulmineer in die lied wat Piet Rympies sing, 'n gedig
wat ook in Ons weg deur die wêreld voorkom:
Die wêreld die draai:
Nou is hy vriendelik en dan is hy kwaai;
Vandag is hy soet en more suur Geen vreugde hou stand en geen droefheid duur.121

Met die Engelsman Hamilton wat by die Afrikaanse meisie Miemie aanlê, kry ons
'n jeugdige liefde wat nie sterk gemotiveer is nie. Tog kan 'n mens daaruit aflei dat
Langenhoven geen haatgevoel teen die Engelse gehad het nie. Ook die Nederlandse
onderwyser Van Helderbosch sorg vir talle geestige situasies, maar is simpatiek
geteken en waarskynlik gebaseer op Meester Bloemkolk, Langenhoven se bewonderde
leraar op Hoeko. Die beminlikste karakter in die hele stuk is egter oom Karel Venter,
geskoei op ou Dowe Hendrik Schoeman. In haar boek Swartberg en sy mense vertel
Sue van Waart dat die Schoemans, wat in Langenhoven se tyd aan die voet van die
Swartberge naby die Kangogrotte gewoon het, groot grondbesitters was. Onder hulle
was ou Dowe Hendrik Schoeman, wie se doofheid ontstaan het as gevolg van 'n
oorinfeksie wat hy van tandetrek oorgehou het. Dikwels, so vertel Van Waart, het
Langenhoven ‘teen die mingeletterde ou Dowe Hendrik die onderspit gedelf in
hofsake, veral oor waterregte’.122
Dat Langenhoven met sy groot liefde vir honde die een of ander tyd by 'n
‘hondestorie’ sou uitkom, was seker te verwagte. Dat hy op 11 November 1925, met
ander woorde vyf dae nadat hy die manuskrip van Die laaste van die takhare gepos
het, aan Sarah kan laat weet dat hy met sy ‘hondestorie’ besig is, dui daarop dat
Langenhoven se skeppende impuls na die betreklike insinking van vroeër in die jaar
volkome herstel het. En op 14 November kan hy haar laat weet Mof en sy mense is
klaar en dat hy besig is om dit oor te skryf. Maar, soos te verwagte, is hy nou
‘uitgefienies’. Ook liggaamlik voel hy swak; selfs sy hand word ‘steeks’ om die pen
vas te hou. Hy gaan voort: ‘Ek het my darem ooreis. Ek het die hondeboek - lengte
van S met die B - Maandag-aand begint en Vrydagaand - gistraand - om half-sewe
klaar gemaak (vier dae, amper outyd se werk). Met hoofpyn byna al die tyd. Ek vrees
ek het my bietjie ooreis; en ek is half in die nood dat ek nie die MS.
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Maandag sal kan pos soos ek vanoggend getel.r. het nie. Maar ek kannie die gevaar
loop om opsy te sit, nes Coleridge, en my gedagtedraadjie altemit te verloor nie.’
Maar op Maandagmiddag, 16 November, kan hy skryf dat die manuskrip van die
‘hondeboek’ gepos is. Hy het die hele Saterdag tot laat in die aand geskryf. Sondag
het hy seweuur in die oggend begin en dwarsdeur die dag en die nag tot nege-uur
Maandagoggend voortgegaan. Daarvandaan het hy oorgelees en gekorrigeer. ‘En
nou is ek disnis’, voeg hy by, 'n reaksie wat teen dié tyd 'n vanselfsprekendheid van
Langenhoven se leef- en werkpatroon was. Gelukkig kan hy Sarah darem die volgende
dag laat weet dat hy tien uur aaneen geslaap het. Nou voel hy lus om weer met 'n
boek te begin! Hy skryf: ‘growwe mense soos ek gaan nie van oorwerk dood nie,
hulle gaan van luiigheid dood’. In verband met die boek sê hy sy sal ‘opmerk...daar
(is) nie 'n dingetjie wat nie eie ondervinding is nie. Die boerewerk, die wegneem van
jou hond voor jou oë, die uitdra van 'n suglopende dooie, Pappie wat nooit slaap as
Frikkie iets makeer nie...Jy sal dit raakgesien het.’123
Op 21 November stuur Langenhoven nog enkele wysiginge in die manuskrip van
Mof vir Sarah deur. Die volgende dag pos hy sy bydrae vir Aan stille waters wat op
30 November verskyn: 'n foto van sy hond Herrie-Mof met 'n artikel waarin hy oor
sy twee honde skryf en iets van die agtergrond van sy werk aan die ‘hondeboek’
vertel. In sy brief van 22 November aan Sarah sê hy: ‘Wat ek in die artiekel
half-spotterig sê is ernstig; ek wil die eerste draft, en die MS wat pers-toe gaan en
alles wat ek geskryf en deurgekrap het in verband daarmee, saam netjies laat inbind
en aan Stellenbosch present gee. Dit sal altyd bly as eerstehandse getuienis van my
manier van werk, en die vergelyking van die twee, die oorspronklike en die oorskrif
en ook die latere byvoegsels, sal toon, nie alleen hoe die skrywer se gedagtes een vir
een ontwikkel het nie, maar wat as 'n saak van styl met bewuste studie van effek,
gebeur het tussen die eerste en die laaste - in 'n paar dae tyd. Daar is op baie van die
paginas, soos jy hulle gekry het, byna nie 'n sinsnede wat met die oorskryf nie verstel
is nie. In verband met my opstel oor “Letterkundige styl”, kan jy jou 'n beter oefening
vir die studie van styl voorstel as hierdie praktiese vergelyking? En daarby, by die
MS, wil ek 'n uitknipsel van hierdie artiekel sit met die prentjie van die hondjie wat
die inspirasie van die hele boek was.’124 As Sarah veranderinge moet aanbring, vra
hy haar om dit in blou potlood of rooi ink te doen ‘om nie
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die integriteit van die handskrif, vir die doel wat ek gesê het, in die minste te raak
nie’. Omdat hy bang is dat die titel die indruk van 'n kinderboek kan wek, versoek
hy Sarah in 'n brief van 27 November om die subtitel Die badwater van Betesda by
te voeg.
Mof en sy mense verskyn vroeg in 1926. Uit die sorg wat Langenhoven aan die
bewaring van die manuskrip bestee het, is dit duidelik dat die boek vir hom persoonlik
van besondere waarde was. Hy het in 1925 Herrie-Mof present gekry in 'n stadium
toe hy reeds Kwagga gehad het. Die twee honde het 'n besondere plek in sy lewe
ingeneem. Op 22 Desember 1925, wanneer hy Sarah met haar verjaardag gelukwens,
skryf hy dat die twee honde saam met hom in die ‘kooi’ lê.
Die subtitel wat Langenhoven op 27 November bygevoeg het, is van die grootste
belang vir die roman. Daarmee word die verhaal van die karakters omraam deur 'n
groter verhaal wat deur die tekste uit die Nederlandse Bybel aan die begin van elke
hoofstuk aangedui word. Die beroep wat daarmee op 'n ‘oerteks’ gedoen word, is 'n
procédé wat eers veel later, in die sestigerjare, weer in die Afrikaanse prosa gebruik
sal word, byvoorbeeld as André P. Brink in Die ambassadeur en Etienne Leroux in
Die derde oog Dante se Divina commedia gebruik om aan die romangebeure 'n groter
geldigheid en drakrag te gee. Die Bybelse verhaal van die verlamde van Betesda
vind dan 'n ‘exempel’ in die verlamde Poppie van Groenplaas. Die motto voorin die
boek kom uit Coleridge se ‘Answer to a child's question’ en praat uitsluitlik oor die
liefde, 'n aanduiding van hoe sentraal dit as motief vir die gebeure is:
He prayeth best, who loveth best
All things both great and small;
For the dear God who loveth us,
He made and loveth all.125

Vandaar ook dat Mof en sy mense geen romanskurk ken nie. Uiteindelik word die
prokureursbroer en die verbandhouer, wat aanvanklik na booswigte lyk, deur die
krag van die vergewende liefde gered. In dié opsig is Langenhoven se roman met sy
afwesigheid van booswigte die voorloper van J. van Melle se Bart Nel, die ander
belangrike vroeë Afrikaanse prosawerk sonder 'n romanskurk.
Terwyl Die lig van verre dae Langenhoven se persoonlike bydrae - maar dan met
gebruik van 'n stuk voorgeskiedenis uit sy eie Klein
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Karoo - tot die pionier- en trekroman was, is Mof en sy mense sy bydrae tot die
maatskaplike probleemroman soos dit deur Jochem van Bruggen beoefen is. Anders
as Van Bruggen, wat die armblanke in sy ellende op die delwerye of in die grootstad
uitbeeld, leef die verarmdes by Langenhoven ten spyte van hulle swaarkry in hulle
volle menslike waardigheid voort en word hulle uiteindelik in hulle gelukstaat herstel.
Die wêreld waarin hulle leef, is weer Langenhoven se vertroude Klein Karoo, met
die Groot Griep van 1918 en die verarming van die Oudtshoornse distrik as historiese
agtergrond. Al kry die mense swaar in hulle nood, bly die besondere stukkie aarde
vir hulle dierbaar: die ‘volmaakte reine helderheid van hemel en aarde’, ‘“die
donkergroen van die lande teen die vaal koppies en die stukkie blouberg daar ver”’,
en ‘“die goue gloed van die Karoo-son uit die diepte van die blou van die hemel”’.126
En orals, soos Langenhoven trouens in 'n brief aan Sarah te kenne gee, voel die leser
outobiografiese elemente aan: die doenighede van die hond, die vendusie, die
verskrikkinge van die Groot Griep, die tenger ou moedertjie wat baie op Langenhoven
se pleegmoeder trek e.d.m. Soos telkens by Langenhoven kan baie dinge in die
verhaal na eie ervarings en belewenisse herlei word, al word daardie gegewe dan
met verbeeldingsvlugte en louter fiksie versterk.
Mof en sy mense word op 27 Maart 1926 in De Volkstem deur W.F.J. Steenkamp
besonder negatief bespreek. In sy bespreking sê Steenkamp die boek is in sy geheel
'n ‘bordpapiere wêreldjie’ met engele en duiwels, die karakters is ‘aanmekaar
getimmer’, die skrywer is 'n sedeprediker en karakterontwikkeling is volkome afwesig.
Hy kritiseer verder die slordige styl, die anglisismes, en die ‘soetsappige
verkleinwoordjies’ wat orals ingevleg word.
'n Mens kon geredelik verwag dat Langenhoven heftig op so 'n negatiewe resensie
sou reageer. Sy reaksie was besonder skerp, juis omdat die bespreking verskyn het
in De Volkstem, waarvan Preller tot 1925 redakteur was, en hy die vorige maand in
'n ewe heftige polemiek met sy eertydse vriend gewikkel was. Daarby het hy sy
uitgewers uitdruklik gevra om nie meer vir De Volkstem eksemplare van sy boeke
ter bespreking te lewer nie. In 'n brief van 3 April 1926 aan Sarah kla hy oor die
resensie. ‘'n Laer vuiler ding het ek nog nooit teëgekom nie.’ By geleentheid, so
skryf hy, was hy kwaad oor 'n boosaardige resensie oor Sonde met die bure. ‘En jou
wragtig, hier stuur ons weer eksemplare (ek praat van “Mof”) aan daardie vuilegoed.
Kyk, ek sit nou eenmaal my
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voet neer - jy kan natuurlik die boodskap in jou eie woorde aflewer - maar as die
uitgeërs nie kans sien om my instruksies uit te voer wat resensie-eksemplare betref
nie, dan kan hulle maar in die toekoms boeke uitgee van skrywers wat nie sonder
die publiekmaking kan klaarkom nie. Ek kan nie my tyd bestee aan modder afkrap
nie.’ In 'n brief van 22 April 1926 laat hy Sarah weet dat daar van nou af voorin al
sy publikasies die woorde ‘Geen resensie word gevra nie’ moet verskyn.
Maar bloot by 'n brief aan Sarah het dit hierdie keer nie gebly nie. Waarskynlik
het Steenkamp - in daardie jare 'n jong joernalis by De Volkstem, later verbonde aan
Die Burger en nog later professor in ekonomie in Pretoria - self nie verwag dat sy
resensie so 'n gedonder tot gevolg sou hê nie. Die volgende Aan stille waters het,
soos hy dit later self sou stel, ‘daar uitgesien asof 'n vulkaan van die geweld van
Krakatau s'n daarin tot uitbarsting gekom het. Langenhoven het die rooiwarm lawa
van sy toorn oor my, en ook sommer oor al die ander “kritikasters”, soos Preller hulle
genoem het, oorvloedig gestort.’127 In Die Burger van 12 April 1926 druk
Langenhoven Steenkamp se resensie, wat onder die naam W.F.J.S. verskyn het, in
sy geheel oor. Daarop volg sy kommentaar. Wat hy aan die publiek lewer, is die
beste waartoe hy in staat is. As sy veroordelaars dus gelyk het, moet hy ophou werk.
Sy eise vir homself is egter besonder streng. Hy lewer nie slordige, nalatige werk
nie. Hy beskou sy werk self as ‘pêrels’ wat hy op die ‘volksmark’ aanbied. Met 'n
toespeling op die voorletters van sy resensent sê hy dat hy nie begerig is om sy werke
‘voor W.F.J. Swyne te gooi nie. Maar ongelukkig kan 'n mens nie verhinder dat jou
pêrels ook onder die swyne inrol nie; en ongelukkig is die swyne nie in Suid-Afrika
onskadelik nie. Daar is mense - daardeur al hoog - wat werk vir 'n behoefte wat baie
groot is, en daar is mense - daardeur al laag - wat geen ander werk doen nie as om
die werkers te dwarsboom.’ Dit is wat hom bitter maak. Toe hy vir Afrikaans gestry
het, was dit nie om eie voordeel te soek nie. ‘My oog was op kindertjies - en op
volwassenes byna soos kindertjies ongeletterd: op 'n verwaarloosde en behoeftige
volk.’ Net vir hierdie volk was hy die ‘dienswillige dienaar’, vir niemand anders nie.
‘Die resensie’, so stel Steenkamp dit toe hy baie jare later op die saak terugkom,
‘was origens uit joernalistieke gesigspunt 'n ongehoorde sukses. Dit het 'n ryk oes
aan goeie “kopie” afgewerp. 'n Koerantskrywer wat so iets aan die gang sit, kan 'n
rukkie agteroor leun. Ekself het
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daarom in 'n kort stukkie van 'n paar honderd woorde in Die Volkstem saggies
geantwoord en beskeielik gevra of Langenhoven dalk nie ook sy pampoene vir pêrels
aansien nie en dit toe aan ander oorgelaat om die polemiek voort te sit. Dit was 'n
hele skrywery, in Die Burger en in Die Volkstem, en belangrike mense, onder wie
Leipoldt, het daaraan met groot lewendigheid deelgeneem.’128
In Maart 1926 voltooi Langenhoven 'n verdere ‘schnipe’, sy ‘verhaal uit Ladismith’
Donker spore. Gewoonlik word dit die eerste Afrikaanse speurverhaal genoem, maar
in werklikheid is dit 'n verbinding van 'n spook- en speurgegewe. Langenhoven plaas
die gebeure weer in sy vertroude Klein Karoo en steun op 'n bekende stuk geskiedenis
uit dié wêreld: 'n bruin man wat teen 'n krans verongeluk het. Die ontrafeling van
die moord word gedoen deur 'n jong joernalis van Die Burger, eweneens 'n vertroude
gebied vir Langenhoven. Hierdie joernalis, Sarel van Duine, moet dan optree soos
'n Sherlock Holmes - of soos 'n Clifton Brown, die speurder in die reeks wat
Langenhoven kort na die eeuwisseling in Engels skryf maar nooit publiseer nie - en
vir 'n geheimsinnige en skynbaar onlogiese gebeurtenis 'n redelike verklaring vind.
Langenhoven steun dus op 'n gegewe uit Ladismith wat reeds uit sy jong dae aan
hom bekend is en op 'n ervaringsgebied in Kaapstad waarmee hy deur sy werk as
skrywer in aanraking gekom het, al blyk dit duidelik dat die jong joernalis aan die
stadslewe nie veel trek het nie en soos Langenhoven die platteland verkies. Ook die
wêreld van die hof en die reg - bekende terrein vir Langenhoven - word in die verhaal
ingevleg, terwyl die ontwikkelingsgang van die Afrikaanse letterkunde en die taak
van die skrywer by geleentheid ter sprake kom. Op 'n keer sê Liena aan Sarel: ‘“Jy
weet, ek het 'n volledige Afrikaanse biblioteek. Ek bestel boek vir boek wat verskyn,
van wie ook. Nergens anders in die beskaafde wêreld is die voorreg beskikbaar, soos
hier by ons, om die geboorte van 'n splinternuwe letterkunde voor jou oë te sien tot
stand kom nie.”’129 Wanneer Sarel sy eerste artikel oor die Klein Karoo aan Die
Burger deurstuur, klink die kommentaar van die verteller baie na Langenhoven se
eie kyk op die taak van die joernalis: ‘Ook in 'n wetenskaplike verhandeling, ook in
'n prosés-verbaal, kan daar kuns wees of nie kuns nie. Die kunstenaar laat dooie feite
en betoë lewe; die onkunstenaar maak lewendes dood.’130 Wanneer Sarel sê dit is
maar stof wat hy van haar vader ontvang het, antwoord Liena: ‘“Nee, Sarel; dis nie
net die inhoud nie. Dis die uitsoek en die rangskik en die aanme-
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kaar sit; die nadruk en die versagting; die ligte, die skaduwees. Jy het nie 'n kaart
gemaak nie: jy het 'n skildery gemaak.”’131 Iets van Langenhoven se eie opvattinge
oor die ontstaan van 'n literêre kunswerk vind neerslag in hierdie woorde van Liena.
Feitlik onmiddellik na voltooiing van Donker spore begin Langenhoven met nog
'n ‘kinderstorie’. Hy voltooi dit weer blitsvinnig terwyl hy nog tier oor Steenkamp
se onbillike bespreking van Mof en sy mense. Hierdie nuwe ‘kinderstorie’ noem hy
Die Krismiskinders, 'n titel wat hom aanvanklik probleme verskaf en waaroor hy
reaksie van die beterweterige Akademie met hulle taalreëls verwag. Krismis is vir
hom, volgens 'n brief van 11 April 1926 aan Sarah, die ‘mis’ van ‘Kristus’, nie van
‘Kerstus’ nie, en gevolglik die juister woord. Die ‘afbrekers’ van die Akademie sal
egter sê sy ‘boek is al 'n sonde teen die Heilige Gees van die kruisigers van die
Kerstusse’. By homself praat hy egter die hele tyd van die ‘Krismiskinders’. Moet
hy hulle nou ‘Kerskinders’ gaan noem? Daarby kom die probleem van Vader Krismis.
Hy is in Suid-Afrika nie 'n volksinstelling nie, maar iets van 'n ‘Engelse besigheid’.
Daarom moet hy maar ‘Vader Krismis’ handhaaf. As hy die manuskrip op 11 April
aan Sarah stuur, vra hy Sarah wat hy met sy ‘onmoontlike rusteloosheid’ gaan aanvang
noudat die werk agter die rug is, 'n aanduiding dat daar aan Langenhoven se skeppende
impuls in hierdie stadium geen keer was nie. Hy skryf: ‘Ek voel weer fris touch
wood. Maar my werk is weer klaar - en wat gaan ek doen om aan die gang te bly?
Ek leef maar net as ek werk. Dis tog dan darem vir myself 'n seën al is dit so sleg vir
ander mense dat ek glad niks behoort te doen nie.’
Op 2 Augustus pos Langenhoven die proewe van Die Krismiskinders terug. Op
25 Augustus stuur hy 'n eksemplaar van die ‘beter-gebindenes’ aan Sarah as die
‘Krismiskind’ - 'n toespeling op die datum van haar verjaardag. Langenhoven gebruik
in hierdie boek weer sy bekende wêreld as uiterlike agtergrond, hierdie keer - soos
in Die lig van verre dae - die Kangogrotte. Van vroeg af word die bekende egter
verbind met die geheimsinnige en die magiese. Die grotte is ‘die paleis van die
Koning van die Donker’.132 Die omgewing van die grotte met hulle drupkelders word
realisties beskryf, maar iets bonatuurliks begelei die gebeure. Die Kersvader het wel
met sy wit baard en kierie iets van sy tradisionele verskyning, maar met sy aanspreking
van die egpaar as Neef en Niggie vind daar 'n transponering na die Suid-Afrikaanse
wê-
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reld plaas. Iets buitengewoons spreek mee, want hy wil - in antwoord op die
tradisionele gasvryheid van die Afrikaner - nie eet nie. Die geskenke wat hy jaarliks
bring, is ook ongewoon vir 'n Kersvader. Geleidelik neem die wonderelement in die
verhaal oor, veral as die tweeling Aristo en Sontie die verhaal intree en dit vanaf die
sesde Krismis begin duidelik word dat Talie, Aristo en Sontie drie vorms van die
skeppende kuns verteenwoordig: die musiek, die literatuur en die skilderkuns. Dit
word versterk deur die besoeke van die skeppende geeste wat hulle in die verskillende
vorme inlei. Opvallend vir die struktuur van die verhaal is die herhalings en die
parallelismes, 'n prinsipe wat ook aangewend word as hulle na die grotte weggevoer
word en daar as gevangenes van die Koning van die Donker wag totdat hulle na die
lig geroep word. Want in diens van die donker kan hulle nie hulle kuns beoefen nie.
‘My kuns’, sê Talie, 'n antwoord wat ook vir haar broers geld, ‘is in diens van die
land van die Koning van die Lig. Van daardie diens sal niks wat jy kan doen my
afvallig maak nie. My kuns is vir my heilig. My kuns is die kuns van skoonheid, en
van soetheid, en van liefde. My kuns is die kuns van die lewe en nie die kuns van
die dood nie.’133 Aan die slot van Die Krismiskinders het Langenhoven sy eie opvatting
van die kuns geformuleer, in elk geval dié soort wat hy in sy ‘ernstiger’ werk
nagestreef het. Telkens sal ons by hom 'n reaksie vind teen strominge soos die
naturalisme, die onnodige distorsie van die werklikheid en 'n beheptheid met die
skadukante en die liederlikheid van die mens. Basies was hy 'n kunstenaar van die
lig en het hy 'n idealistiese standpunt ten opsigte van sy ambag ingeneem.
Na Die Krismiskinders werk Langenhoven aan twee natuurkundige inleidings - 'n
‘sterreboekie’ en 'n ‘waterboekie’ - wat vir hom net so lekker soos sy ‘schnipes’ is.
Hy oorweeg ook 'n ‘meetkundeboekie’, maar sien daarvan af toe Kruse vra wie dit
vir die Nasionale Pers gaan beoordeel! Ook daarna is hy besig met allerlei ‘nutsboeke’.
Terwyl hy in Maart 1927 in Kaapstad is, skryf hy sy klug Die kinderparlement om
kinders die geleentheid te gee om toneel te speel en hulle terselfdertyd in die
binnekamers van die politieke toneel in te lei. As hy Kaapstad in Julie 1927 weer
besoek, neem hy die eerste klad van 'n volgende ‘schnipe’, Die wagtende wêreld,
saam om daar oor te skryf. Dit word, soos Die kinderparlement, nog dieselfde jaar
gepubliseer.
Soos met sy spookverhale maak Langenhoven hier ook gebruik van 'n ‘ware’
pseudoniem, naamlik prof. Hein de Kok, M.A., Litt.D.,
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terwyl hy homself tot redakteur reduseer. In die ‘Noot’ vooraf is daar weer 'n skimp
op die letterkundiges en hulle gebrek aan styl, soos ook later in die gesprek tussen
die twee hoofkarakters: ‘ek kan die leser verseker dat hy geen professorale
volmaakthede van taal of styl sal vind om hom teen te stamp nie.’134 Die verteller
van die verhaal, Hein de Kok, is professor in die letterkunde en broerskind van die
skrywer Langenhoven. Die ‘Noot’ aan die begin word onderteken deur die redakteur
Langenhoven, iets wat nogal vreemd voorkom as die skrywer dan blykbaar self 'n
letterkundige is. In aansluiting by Langenhoven se bedenkinge oor die ‘professorale
volmaakthede’ van taal en styl by dié soort mense gee die verteller De Kok, wat
natuurlik onder die redaksionele jurisdiksie van Langenhoven staan, die sleutel wat
die werkwyse verklaar: ‘My oom sê - en hy glo dit al vas; dis 'n obsessie by hom
geword - die opleiding tot my soort beroep is daarop aangelê om die opgeleide te
verleer om te skryf.’135
Die wagtende wêreld is die verhaal van twee vriende, Hein de Kok en Adie
Adelryk, wat onderskeidelik aan die Klein Karoo- en Groot Karoo-kant van die
Klein-Swartberge grootword, saam skoolgaan op die plaas en later in twee dorpse
setels van opleiding uiteindelik saam op universiteit beland. Wat in die eerste hoofstuk
van hulle opleiding in die verskillende sentra vertel word, klink vir die ingeligte leser
sterk outobiografies, want dit is Langenhoven se lewensloop as kind en jongman wat
hier as basis dien. Soos nou reeds by herhaling uit Langenhoven se ‘schnipes’ geblyk
het, was die wêreld van die Klein Karoo met sy natuurskoon en -eienaardighede, die
ryk geskiedenis van sy mense, die legendes en verhale wat hier 'n welige teelaarde
kon vind en bowenal Langenhoven se eie agrariese verlede 'n ryk bron wat sy kuns
'n hele lewe lank kon voed. Sodra Langenhoven dan uit hierdie gegewe 'n sekere
fondament gevestig het, kan hy, soos hy ook by herhaling reeds gedoen het, die
fantastiese sprong maak: Adie slaag daarin om goud uit lood te maak. In die verdere
ontwikkeling van die verhaal kom Adie dan te staan voor dieselfde of dan ten minste
verwante etiese problematiek as dié van Loeloeraai. Loeloeraai kan die verlossende
woord spreek wat die menseras van sy ellende sal verlos, maar dit is sy oortuiging
dat die mens sy eie heil en geluk vir homself moet ontdek. Daar is geen kortpaadjie
na hierdie kennis en geluk nie. As Adie toegee aan die versoek wat aan hom gestel
word, kan hy die lot van die verarmdes en die werkers verlig. In so 'n geval sal die
volk van Suid-
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Afrika sy voorspoed verniet kry, nie self verwerf nie. En so 'n volk, so stel hy dit aan
die kabinet, leef ‘“parasities...uit die diens van die ander volke van die wêreld, want
wat hy in ruil daarvoor gee, het hy verniet gekry en verteenwoordig geen diens wat
hy van sy kant bygedra het nie...”’136 En dit sal die volk in 'n ‘“sedelike hel”’137 stort.
As gevolg van die dilemma word Adie 'n kluisenaar in die Karoo. Later word hy
gemartel deur die Bolsjewiste, wat die geheim uit hom wil pers. En uiteindelik word
sy geheim saam met sy liggaam in die ys bewaar totdat sy skuld aan die wêreld
vereffen is. 'n Mens kan sê dat die slot van die verhaal, wat 'n verwantskap met dié
van Die Krismiskinders toon, 'n bietjie troebel is, maar dat dit iets oordra van die
morele problematiek van die ontdekker wat deur sy navorsing vir die mensdom 'n
kortpad na geluk en voorspoed kan bied, 'n kortpad wat tot 'n geestelike regressie sal
lei.
Nog voordat hy met Die wagtende wêreld begin het, wou Langenhoven 'n reeks
kinderverhale met feetjies as karakters skryf. Sy groot probleem was egter die
Afrikaanse woord ‘fee’ waarmee hy in onvrede was. Die woord ‘fairie’ was in
Afrikaans vir die Akademie onaanneemlik, al beweer Langenhoven in meer as een
brief aan Sarah dat die woord algemeen in die spraakgebruik is; hy, so skryf hy op
11 April 1926, ‘verdom dit om te praat van 'n “fee”’ - dit klink vir hom nes ‘vee’!
Op 27 Oktober 1927, toe sy dogter, Engela, reeds ses maande swanger is, laat weet
hy Sarah dat ‘die kleine kind’ met ‘ongeduldige geesdrif’ uitsien na die ‘groot
gebeurtenis’ terwyl ‘die Ounooi...hard besig (is) met klein kleertjies en goedjies’.
Hy self skryf nou weer 'n ‘kinderboekie’ met die oog op die groot gebeurtenis, maar
verbrand dit amper twee dae later toe hy hoor dat die mense by die Pers met hulle
ewige ‘Hollandery’ ook beswaar teen die woord ‘fêrie’ het. Tog druk hy deur daarmee,
al kom hy in sy voorwoord terug op die hele aangeleentheid. Wanneer hy hom tot
sy jong lesers rig, sê hy dat hy vir die ‘wondergoedjies’ nie 'n naam kon kry nie en
dat hy intussen maar van ‘feemensies’ praat totdat die kindertjies self 'n naam vir
hulle bedink. Daarom noem hy dit dan ook Die boekie sonder naam. Die verhaaltjies
word aangebied deur tant Effie, volgens die voorwoord vir volwassenes Langenhoven
se ‘Fancy’ of ‘Feema’, die persoon wat op sy skouer sit en sê wat hy moet skryf.
‘Elke skrywer wat die moeite van veroordeling wêrd is,’ sê hy, ‘is maar 'n ná-skrywer,
'n opsteller, 'n redakteur, 'n amanuensis - nee, minder nog: 'n telegraafbode om die
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draadlose berigte wat uit die ander wêreld kom, af te besorg.’138 Die beeld van die
‘telegraafbode’ gebruik Langenhoven ook in sy ‘Beknopte eie lewenskets’ in Aan
stille waters.
Op 3 Januarie 1928 is Langenhoven besig om die proewe van Die boekie sonder
naam te korrigeer, maar hy stuur hulle eers - 'n ongewone lang vertraging vir hom op 14 Februarie aan Sarah terug. Die rede hiervoor is dat Engela se dogtertjie op 5
Januarie doodgebore word. Langenhoven en Vroutjie is dadelik na Kaapstad en van
daar na Laingsburg om Engela en haar man by te staan. Toe hy uiteindelik, terug op
Oudtshoorn, die proewe na Kaapstad deurstuur, kom daar 'n ‘In memoriam’ in die
plek van die opdrag:
Aan enetjie wat nog nie daar was nie
Het ek vooruit my liefde toegedra,
En wagtend hierdie werkie klaargemaak,
En voorin hierdie plekkie oopgelaat
Vir Oupappie se blye toewyding.
Ag, Engela! Net soos jou arms moet maar
Die oopgelate plek hier ledig bly;
My toewyding moet swyg. Gee joue, kind Jou liefde vir die hemel hoog genoeg,
Self heilig, heiliger deur droewe leed,
Jou kindjie werd wat vir haar moeder wag.139

In sy brief wat die proewe vergesel, sê Langenhoven: ‘Ek kan maar nie oor die kleine
kind se verlies kom nie en ek sal nooit daaroor kom nie.’ Aan Engela het die ginekoloë
gesê dat sy nie weer kinders sal hê nie, en vir Langenhoven - wat self so liefdevol
teenoor kinders kon optree en Die Krismiskinders aan die kinders van sy vriende
Henry en Queenie Fagan opgedra het - was dit 'n treurige gedagte dat sy geslag met
sy enigste dogter beëindig sou word.140
Wanneer Langenhoven tussen sy joernalistieke werk deur en ná die Parlementsitting
terug is op Oudtshoorn, werk hy aan sy aanvullings by 'n stuk of twintig bekende
Afrikaanse volksliedjies soos hulle deur Boshoff en Du Plessis opgeteken is of in
Joan van Niekerk se liederbundel voorkom. Een van die liedjies, ‘Kompatertjie’, het
hy reeds in sy vroeë kinderjare gehoor sing, ‘in 'n soort Nederlandse vorm, tot
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onbetekenis vermink’.141 Hy was verbaas om by Boshoff en Du Plessis 'n Afrikaanse
vorm te ontdek wat op die Nederlandse ‘Het patertje’ teruggaan.142 Een van die
geslaagdste uitbreidings in die versameling is nommer XVII, waar Langenhoven op
die struktuur van die klanknabootsende ‘Die hiefel en die fiefel’ met die binnerym
en die rymende koeplet voortdig.143 In Die rooi granaat neem Audrey Blignault dit
as uitgangspunt vir een van haar essays.144 Ou-liedjies verskyn in 1928.
Naas hierdie reeks liedjies skryf Langenhoven in die laat twintigeren vroeë
dertigerjare ook telkens verse wat hy in Die Burger publiseer. Toe hy deur 'n
korrespondent gevra word om by die model van die drie apies wat hulle mond, ore
en oë toedruk, 'n Afrikaanse ekwivalent vir die Engelse ‘Speak no evil, see no evil,
hear no evil’ te verskaf, stuur hy die volgende teks:
Hou toe jou oog teen kwaad;
Teen kwaad hou toe jou oor;
Hou toe jou mond wat kwaad wou praat
Vir ander om te hoor.

En op versoek van 'n ander korrespondent vertaal hy die bekende woorde van president
Lincoln, ‘malice toward none, charity for all, firmness in the right’, met die volgende:
Teen niemand kwaadgesind,
In almal welbehae;
Teen vyand en teen vrind,
Regvêrdig al my dae.

In 1931 publiseer hy ook 'n hele aantal gedigte in Die Huisgenoot. Saam met ander
verspreide verse neem Sarah dit later in deel XVI van die Versamelde werke op.145
Met Markus Viljoen as redakteur van Die Huisgenoot is Langenhoven se
verhouding met dié tydskrif, na die jare van H.G. Viljoen se redigering, weer herstel.
Teen die einde van 1929 bereik hy 'n ooreenkoms met Viljoen om elke veertien dae
vir Die Huisgenoot 'n ‘storietjie’ te skryf wat oor ses maande sal loop, 'n ‘reeks van
nuwe Geeste op Aarde’ wat ‘dof’ voor sy gees ‘skemer’, soos hy dit in 'n brief van
17 November 1929 aan Sarah noem. Intussen stuur hy die eerste verhale
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vir haar aan. So goed vorder hy daarmee en so suksesvol is die reeks in Die
Huisgenoot dat hy hulle in Augustus 1930 vir publikasie in boekvorm gereedmaak.
Die wandelende geraamte, soos die versameling in boekvorm heet, bestaan uit
veertien verhale. In Die Huisgenoot van 5 Desember 1930 het verder nog ‘Spoke-toe
met 'n mombakkies’ verskyn,146 terwyl ‘Ou Hans Veldkornet op die spoor’ in
manuskripvorm bestaan.147 In 'n groot mate volg Langenhoven hier dieselfde patroon
as in Geeste op aarde, maar tog is daar verskille. In sy inleiding sê hy dat voorvalle
weggelaat is wat van 'n ‘geestesverval’148 by die spoke getuig, en dat hy verhale
uitgesoek het ‘om die arme belasterde geeste verstandelik te rehabiliteer’.149 Telkens
is daar 'n inleiding by die verhale, sodat in elkeen van 'n raamvertelling gebruik
gemaak word. Soos in die verhale van Geeste op aarde verhoog dit die
werklikheidsillusie, behalwe dat Langenhoven hier verder gaan met die ontginning
van die wêreld wat aan hom bekend was. Hy buit ook telkens die besondere
eienaardighede van sy vertellers uit, soos die Hollander in ‘Die laaste roos’ en
veldkornet Heyns in ‘Die verdwyning van Flip Loots’ en ‘Die kis’. En in ‘Die
vernietiging van die professor’ word die werklikheidsillusie deur die verswyging
van name versterk.
Die verhale in Die wandelende geraamte speel weer af in die bekende wêreld van
Langenhoven: meestal die Klein Karoo, maar in 'n enkele geval ook in die Kouveld
al langs die Swartberge aan die Groot Karoo se kant. Om hierdie wêreld te bereik,
loop die pad deur die Seweweekspoort van Ladismith se kant af, die pad wat
Langenhoven telkens in sy jong jare gery het onderweg na sy verloofde, Helena de
Vries. Van oom Dirk sê hy dan in die titelverhaal ook ‘dit (het) baie min geskeel of
die ou kêrel...was...my skoonvader’150 - 'n verdere toespeling op sy vroeë
liefdesgeskiedenis. In ‘Die spook van Vergeleë’ kom die beskrywing van die plaas
baie ooreen met Gideonshoop naby Klaarstroom, waar Helena de Vries onderwys
gegee het, terwyl die inleiding tot die Hollandse skoolmeester in ‘Die laaste roos’
duidelik gemodelleer is op Langenhoven se ervaring van meester Bloemkolk. En as
hy van die Huisrivierpas in ‘Die vrou voor die hek’ praat, dink hy terug aan die ou
Caledonskloofpad, die voorganger van hierdie pas en die pad wat hy baie kere saam
met sy pleegouers op die ossewa afgelê het. Hy skryf: ‘Dit moet 'n veertig jaar wees,
of miskien langer, dat die pad oor Huisrivier se Berg aangelê is. Voor die tyd het 'n
mens van Ladi-
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smith (Kaap) af na Calitzdorp nie 'n berg oor gery nie maar 'n bergpoort deur, die
Caledonskloof. Dikwels as kind het ek daardie poort deurgery; ek is seker ek sou
baie van die draaie en driwwe en kranse vandag nog herken; en regtig, ek wens ek
kon weer daar deurgaan, een maal vir oulaas. Maar ek twyfel of daar vandag 'n rybare
pad bestaan. Op sy beste was meeste van die pad pure rivierbed.’151 Opvallend, so
laat in Langenhoven se lewe, is die talle figure, gebeurtenisse en plekke in hierdie
verhale wat raakpunte met sy kinderjare en sy tyd as jongman het.
Na afloop van die reeks spookverhale skryf Langenhoven nog 'n verhaal, hierdie
keer oor verarmde Afrikaners, wat hy ook vir publikasie in Die Huisgenoot bedoel.
Hy besluit egter om dit in toneelvorm om te werk. ‘Die ding kook nou, en hy rol van
gebeurtenis tot gebeurtenis’, skryf hy op 23 Desember 1930 aan Sarah, maar hy ‘het
die afloop en dus die hele gees en uitwerking verander. Selfs by die storie was ek
maar nie met daardie gerieflike goedkoop redding, lived happily ever after, tevrede
nie. Dis nou wat dit behoort te wees, stark, grim tragedy.’ Soos in Mof en sy mense
handel Petronella, soos hy hierdie ‘tragedie van verarming’ noem, oor die ekonomiese
agteruitgang in sy onmiddellike wêreld na die val van die volstruisveerpryse. Voor
publikasie in 1931 skryf Langenhoven self 'n bekendstelling wat egter nooit
gepubliseer word nie. ‘In hierdie stukkie,’ so skryf hy, ‘wat bedoel is vir eenvoudige
spelers en eenvoudige gehore, is daar geen vuiligheid, malligheid, Freudiaanse
komplekse, siels-uitpluisings, oortollige fraserny of ander gekunstelde hoë kuns nie.
Die persone wat optree is gewone alledaagse mense wat onverdietste Afrikaans praat;
en wat hulle te sê het is helder van vorm en vatbaar van inhoud, kort en saaklik en
onvervelig. Die klas mense wat hulle is, die welvaart en oorvloed van hulle vroeër
jare, die later veragtering tot armoede en gebrek, is deur die skrywer swak en
onvolledig geskets uit een vir een treurspel van die werklike lewe wat rondom hom
afgespeel is. En dit is voldoende resensie. Geen ander word gevra nie.’ Voor
publikasie dra Langenhoven die stuk op aan die ACVV, wat vroeër 'n drama van
hom nie wou aanvaar nie. Hy doen ook afstand van alle tantièmes ten gunste van die
ACVV.
'n Laaste ‘schnipe’ wat Langenhoven skryf, is weer bedoel as leesstof vir die
kinders. Dit verskyn in 1931 as Jantjie Muis en Jakob Slang en is geskryf as
‘Verhaaltjies vir Laer Skole’. Telkens is daar in hierdie vyftal verhale 'n dier of plant
- in een geval selfs 'n snytjie brood! - aan
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die woord, maar dan met die tipe vermensliking wat in die dierliteratuur en die sprokie
so 'n bekende procédé is. Die twee beste verhale is ‘Jantjie Muis en Jakob Slang’ en
‘Kootjie Totjie’: pragtige vertellings met allerlei avonture en in die trant van Brolloks
en Bittergal. Almal kom voort uit die agrariese verlede van die Afrikaner, maar dan
- soos telkens by Langenhoven - verbind met 'n fantastiese towerwêreld. Deur die
prinsipe van herhaling en netjiese binding vorm elkeen 'n mooi eenheid. En by dit
alles tref Langenhoven weer met sy meesleurende verteltrant, sy groot krag as
kunstenaar en die belangrikste enkele rede waarom hy so 'n suksesvolle
‘schnipe’-skrywer was.

III
Langenhoven se toetrede tot die Nasionale Pers beteken nie net dat hy nou as skrywer
van gedigte, romans en kortverhale by 'n uitgewer beland met groot afsetmoontlikhede
nie. As politieke figuur en as 'n joernalis wat Afrikaans beter as enigiemand anders
kon skryf en wat met sy geestigheid en hekeling vir die Nasionale Party van
onskatbare waarde was, is sy bydraes tot De Burger vanaf 1915 wyd en gretig gelees.
Jare lank het Langenhoven as Sagmoedige Neelsie in sy sporadiese artikels hekelend
en soms striemend op die politieke toneel gereageer.
Van die senior joernaliste by Die Burger en die uitgewers by die Nasionale Pers
wou egter graag hê dat Langenhoven op 'n gereelde grondslag en by wyse van 'n
vaste weeklikse rubriek vir die koerant moes skryf. Op 29 Januarie 1922 skryf Sarah
Goldblatt aan hom dat Frederik Rompel van die redaksie en Servaas de Wet,
bestuurder van die Nasionale Pers, graag wil hê Langenhoven moet met die komende
uitbreiding van die koerant 'n rubriek van sy eie keuse behartig. Daar sou nuwe
rubrieke in wees oor landbou, finansies, ryksaangeleenthede, binnelandse sake e.d.m.
‘Maar vir jou’, skryf Sarah, ‘wil hy soveel bladsye afstaan as wat jy in beslag wil
neem om te skryf net wat jy wil; preek of kasty, of versies maak of landsake bespreek,
of ryksake bespreek, of wat jy voor lus het. In ander woorde hy wil jou die plek gee
om tot die volk te praat. Hy sê natuurlik dit is 'n dubbele voorreg: vir de B. om jou
te kry en vir die volk om jou te lees, maar hoofsaaklik wil hy jou stem heeltemal,
sonder enige redaksionele belemmering hoegenaamd, laat uitkom.’ Die enigste
voorwaarde is dat Rompel nomineel
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toesig moet hou en dat die spesifieke karaktertrekke van die Nasionale Pers
geëerbiedig moet word. Hulle sal Langenhoven 'n besonder goeie ‘salaris’ aanbied
en hulle wil graag hê dat hy so gou moontlik moet begin. Uit Sarah se weergawe van
Rompel se woorde is dit duidelik dat die Nasionale Pers nie alleen gretig was om
Langenhoven as gereelde rubriekskrywer te hê nie, maar dat hulle feitlik agteroor
gebuig het om hom te akkommodeer - 'n aanduiding van hoe gewild hy by die lesende
publiek was en watter status hy as skrywer geniet het. Daarom dat hulle hom feitlik
carte blanche aangebied het.
Klaarblyklik was daar ook by Langenhoven self die behoefte om so 'n rubriek tot
sy beskikking te hê. Op 30 Januarie 1922 skryf hy - in 'n brief wat met dié van Sarah
moes gekruis het - dat hy graag 'n ‘bestendige reëling’ vir sy skryfwerk sou wil tref,
ook met die oog op 'n ‘living wage’ - 'n oorweging wat vir Langenhoven in die lig
van die onbestendige element wat daar altyd met 'n politieke loopbaan gepaard gaan,
van belang moet gewees het. Hy het juis die vorige jaar sy setel in die Volksraad
verloor. Hy was nou wel lid van die Senaat, maar dinge in die politiek kon met 'n
handomkeer verander en hom sonder inkomste of heenkome laat. Na sy regspraktyk
wou hy nie graag weer terug nie. Daarom sou hy so 'n reëling vir sy werk as skrywer
- dié aktiwiteit wat hom die meeste vreugde verskaf het - hoog op prys stel. ‘Met 'n
vaste beloning’, skryf hy, ‘in plaas van die letterkundige rukke en stote - nou op die
blou berge en dan weer in die vaal modder - sal die rukkie gesondheid wat vir my
oorskiet seker beter bewaar word.’ Op 2 Februarie - klaarblyklik nog steeds voor
ontvangs van Sarah se brief - sê hy: ‘As ek tog maar my eie uitdrukkingsmedium
weer had - soos met die ou Zuid-Westen. Nie dat ek weer so bandeloos sou wees
soos ek in daardie dae was nie...Ek is intussen tien jaar ouer en besadigder - en
ontnugterder - geword. Maar selfs dan, wat sou dit wees om met 'n klokgeskal deur
die land te kon getuig en soebat en oorreed.’
In antwoord op Langenhoven se eerste brief skryf Sarah op 3 Februarie dat De
Wet persoonlik aan Langenhoven sal skryf. Op 5 Februarie laat sy egter weet dat De
Wet nie van skryf hou nie en net praat as reëlings getref moet word, veral as dit 'n
Langenhoven betref! Op 'n ernstiger noot sê sy die hele saak is bona fide: ‘Daar is
hoegenaamd geen agterspeletjies nie. De W. is so begerig as kan wees vir jou om
vroegtydig af te kom [na Kaapstad - JCK]. Dus ek sal hom kan bly maak met die
nuus dat jy betyds hier sal wees.’
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Na hierdie briefwisseling en Langenhoven se aankoms kort daarna in Kaapstad moet
daar nog heelwat samesprekinge met Servaas de Wet en Rompel gewees het. In April
1922 kom De Wet egter by Rompel met die blye nuus dat Langenhoven ingestem
het om elke week vir Die Burger 'n artikel te skrywe. Hulle het besef dat dit vir die
koerant 'n geweldige wins was om Langenhoven op 'n gereelde grondslag as
medewerker te kry, want nou kon hulle lesers iets hê om na uit te sien. Die
moeilikheid, so het hulle besef, was egter dat hulle uit ervaring wis Langenhoven
kon soms erg lastig wees. In die verlede was hy dikwels heftig en opbruisend, en by
meer as een geleentheid het hy sy medewerking onttrek. As vaste medewerker sou
hy dus binne die omraming van die redaksie ingepas moes word, maar binne daardie
grense volkome vryheid geniet. Op Rompel se vraag of dit aan Langenhoven duidelik
gemaak is, het De Wet geantwoord dat hulle nuwe medewerker dit heeltemal besef.
Rompel het dus vermoed alles sou in die toekoms van hulle optrede afhang,152 maar
in dié stadium het hy duidelik nog nie besef wat daar alles op hom en die ander
redaksielede wag nie!
Langenhoven het besluit om sy nuwe rubriek, wat elke Maandag sou verskyn en
oor twee kolomme of meer sou strek, Aan stille waters te noem. Hy sou egter steeds
van tyd tot tyd onder die naam Sagmoedige Neelsie bydraes van 'n partypolitieke
aard en ander polemiese sake los daarvan lewer. As Sagmoedige Neelsie het hy sy
toorn dikwels teen genl. Smuts gerig of sy vriend en medetaalstryder Preller aangeval.
Aan stille waters sou dan, so was die aanvanklike gedagte, rustiger en meer besinnend
wees.
Waarskynlik, so stel W.F.J. Steenkamp dit by geleentheid, was Aan stille waters
egter die ‘misleidendste opskrif’ wat al ooit vir 'n rubriek bedink is. In plaas van
‘stille waters’ was dit soms ‘'n siedende kolk!’153 Daar het wel van Langenhoven se
verse en besinnende stukke in Aan stille waters verskyn, maar meermale was die
bydraes erg strydlustig en soms het die hare behoorlik gewaai, veral as hy sy mense
oor hulle taal en ander dinge vermaan of as hy allerlei sondes van joernaliste, skrywers
en politici oopgevlek het. By meer as een geleentheid het hy skrywers en
letterkundiges soos C. Louis Leipoldt, P.C. Schoonees, M.S.B. Kritzinger en F.C.L.
Bosman aangeval en sy geliefde vyande die Sappe gelooi. Enkele kere moes Rompel
wel ingryp. In 'n stuk wat Langenhoven in September 1923 voorlê, noem hy genl.
J.C. Smuts 'n ‘kind der duisternis’, maar dit word met medewete en instemming van
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Langenhoven deur Rompel geskrap.154 So iets sou in elk geval lasterlik gewees het,
en Langenhoven het dikwels op die rand van laster omgedraai!
Om Langenhoven in hierdie laaste dekade van sy hoë produktiwiteit as gereelde
rubriekskrywer te hê, was soos C.F.J. Muller tereg opmerk, vir Die Burger 'n
geweldige aanwins. ‘Sy onvoorspelbaarheid’, skryf Muller, ‘het sy lesers alewig,
tien jaar lank, in spanning gehou oor wat hy die volgende Maandag in sy “Aan stille
waters” gaan aanbied. Hierdie bydraes het hy gewoonlik met groot sorg afgewerk
en nougeset self Sondagaande in Keeromstraat geproeflees, dikwels met Sarah
Goldblatt aan sy sy. Dáár het sy besoeke mettertyd legendaries geword.’155
Oor hierdie besoeke het meer as een redaksielid van Die Burger later lewendige
herinneringe gehad. M.E.R. vertel in haar My beskeie deel dat Langenhoven en Sarah
die gewone wêreld vir die redaksielede ‘meteens boeiend interessant laat voorkom’156
het. Meestal was Sarah Sondagaande op haar pos om Aan stille waters na te sien en
om te sorg dat, soos Langenhoven dit self gestel het, ‘geen Jood of tittel’157 van die
finale lesing ontbreek nie. W.F.J. Steenkamp, die resensent van Mof en sy mense,
wat van Die Volkstem na Die Burger oorgekom het, kon jare later nog Langenhoven
se besoeke Sondagaande onthou. ‘Hy moes’, skryf Steenkamp, ‘voor die
subredakteurskamer verby en het vriendelik of kortaf, al na gelang van die bui,
gegroet. Die nagsubredakteur het daarná dikwels die een en ander omtrent die setwerk
te hore gekom. Langenhoven het in 'n binnekamertjie skuins teenoor die
hoofsubredakteur se kamer, op die eerste verdieping en aan die suidekant van die
gebou, saam met mej. Goldblatt die nasienwerk verrig. Was die setfoute 'n bietjie
talryk of Langenhoven in 'n minder goeie bui, dan het vroeg of laat die gerug van
die sterk taal die subredakteurskamer binnegedring, weldra gevolg deur 'n kort gestalte
met rooi gesig, vonkelende oë en veglustige snor. Dan moes die setters dit ontgeld.
Die funksie van die subredakteur was, so het ek dit altans opgevat, om simpatiek te
luister en op die regte moment beskeielik 'n kragwoord of twee by te dra. Dan het
die nasienery voortgegaan, met miskien nog so 'n gekruide onderbreking. Twee weke
later, weer op 'n Sondagaand, is alles pais en vree, kom Langenhoven die
subredakteurskamer lieftallig binne om te sê hoe mooi die setters hulle werk gedoen
het.’158
Ten spyte van die labiele ewewig was Langenhoven trots daarop om die rubriek
in Die Burger te hê. Die stukke was nooit laat nie en meer-
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male het hy 'n hele paar bydraes gelyktydig gestuur, veral as hy met 'n roman of met
politieke verpligtinge besig was. Slegs enkele kere in die tien jaar dat hy Aan stille
waters behartig het, was daar nie 'n aflewering nie. Oor sy spelling en inhoud was
hy baie puntenerig en hy wou geen afkortings in sy stukke hê nie. ‘Ek word volgens
die lengte van die artikel betaal’,159 het hy by geleentheid gesê. Maar hy kon ook
besonder tegemoetkomend wees. Aanvanklik het hy sy artikels met potlood geskryf.
Die setters het egter gekla dat die glimmende potloodskrif onder die elektriese lamp
amper onleesbaar was. Van 'n tikmasjien het Langenhoven 'n groot afkeer gehad,
want volgens hom het dit altyd ander letters getik as wat die skrywer wou hê. Ook
van 'n vulpen het hy nie gehou nie; dié was vir hom 'n ‘leegloper’. Toe Rompel egter
aan hom sê die setters kla dat hulle die potloodskrif nie altyd kan uitmaak nie, was
sy reaksie onmiddellik: ‘Nee, dan sal ek met ink skrywe. Ek is tog te jammer dat ek
dit nie eerder gedoen het nie.’160 Langenhoven se vingers was daarna altyd met ink
besmeer, maar hy het met die vulpen volgehou. En ten spyte van sy afkeer van die
setters, die Van Donnerhellings soos hy hulle graag genoem het, was hy die gunsteling
van die setters. ‘Sy kopie’, skryf Rompel, ‘was altyd skoon en helder. As daar
deurhalings in was, het hy die verbetering met drukletters geskrywe om tog baie
duidelik te wees, want niks het hom meer gehinder as om ander mense oorlas aan te
doen nie.’161 Hy het 'n baie duidelike, leesbare handskrif gehad. Soms kon 'n mens
wel sien dat hy haastig word, maar in die handskrif was daar geen spoor van die
stemming nie. ‘Dit was’, sê Rompel, ‘of die werktuiglike skrywery buite sy hart en
brein omgegaan het.’162
En altyd is 'n mens getref deur die buigsaamheid van Langenhoven se styl: die
onverwagte sinswending, die verrassende inval, die geestige effek, die weloorwoë
besinning, die oortuigende betoog, die mymering, die elegiese toon. Geen Afrikaanse
skrywer van sy tyd kon sy instelling so wissel en telkens van aanslag verander nie.
En altyd, deur die wisselende stemmings heen, was die lesers daarvan bewus dat
hulle hier met 'n skrywer te make het wat 'n meester van sy ambag is en met 'n geniale
mens wat terselfdertyd uitmuntend die kuns verstaan om hom in eenvoudige taal uit
te druk. Ten spyte van die briljante intellek was dit 'n doodgewone mens wat sonder
enige aanstellerigheid met hulle gepraat het. Hy kon onverskrokke wees, geestig en
komies, ernstig en droefgeestig, maar uit alles het die woordskeppende krag van sy
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sterk talent geblyk: sy woordspel en antiteses, sy spreukmatige vermoë, sy logiese
oortuigingskrag, sy moraliserings. Langenhoven het die lesers van sy tydvak - 'n tyd
toe daar op die platteland nog weinig afleiding was en selfs radio-uitsendings nog
skaars gehoor kon word - vermaak met sy geestige verhale en boeiende verteltrant.
Maar terselfdertyd het hy hulle oorrompel met sy sterk didaktiese inslag, want dit
was 'n tyd toe die Afrikanermens nog groot behoefte gehad het aan geestelike leiding
en toe populêr-godsdienstige geskrifte druk gelees is. Met sy moraliserings en spreuke
het hy sy mense help opvoed deur die deugdelike, die sedelik hoogstaande, die nuttige
en die waardevolle te beklemtoon. Jare lank was dit trouens Langenhoven se patroon
om sy aflewerings van Aan stille waters met 'n spreuk te laat begin. En hierdie spreuke
het inslag gevind en volksbesit geword, want mense het Langenhoven dikwels as
bron aangehaal en die spreuke as ‘oerwaarhede’ verkondig. Tot vandag toe is die
woorde ‘Langenhoven het gesê...’ steeds onder Afrikaners in gebruik.
Langenhoven se eerste aflewering vir Aan stille waters verskyn op Maandag, 24
April 1922, en die laaste - vir 18 Julie 1932 geskryf - word na sy dood op 1 Augustus
1932 gepubliseer. In sy briewe aan Sarah skryf hy dikwels oor sy bydraes, soms met
instruksies oor hoe dit geset moet word. As daar foute insluip, kon hy soms baie
vererg raak. Op 19 Oktober 1922 kla hy byvoorbeeld oor die talle setfoute in sy
stukke: ‘die ongeluk is dat ek vir 'n goeie artiekel alle respek verloor soos vir 'n nuwe
pak klere waar daar 'n vetkol of 'n brandgat aan gekom het.’ Hierdie foute was nie
altyd Sarah se skuld nie. ‘Regtig Chief’, skryf sy op 22 Oktober, ‘ek weet nie hoe
die foute in jou werk kom nie. Ek lees tog baie versigtig soos dit vir my lyk, en as
ek die klaargedrukte stuk voor my sien is dit weer so. Ek weet nie dat dit jou skrif
is nie [Sarah bedoel: Ek weet dat dit nie jou skrif is nie - JCK] - ek begint dink dis
my verstand. Ek sal my uiterste doen om nie meer foute deur te laat nie.’ Tog het
Langenhoven geweet sy kopie is by Sarah in die beste hande. Wanneer hy op 4
Oktober 1923 weer 'n stuk stuur, sê hy dat die bydrae reeds 'n tyd gelede klaargemaak
is. Aangesien sy 'n week lank weg was met vakansie, het hy dit agterweë gehou,
want hy kan nie die proeflesery sonder haar vertrou nie. In 'n brief van 11 Oktober
1923 wys hy haar op gebreekte letters in 'n bydrae van hom. In sy protes hierteen
herinner hy haar aan die tipe lesers wat hy het en die besondere omstandighede
waarbinne hy as skrywer werk. ‘Ek sê weer, met alle
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mooiigheid, ek wil dit nie verdra nie. Ons het te doen met mense wat nog moet leer
lees. Hulle lees nie wanneer hulle vir hulle moet inspan nie.’ Dikwels stuur hy 'n
groot hoeveelheid kopie wat vir 'n hele paar aflewerings gebruik kan word. Wanneer
hy op 24 Julie 1923 59 bladsye aanstuur, voeg hy by: ‘Dis 'n goeie klomp werk wat
ek hiermee stuur - en 'n klomp goeie werk.’
Maar Langenhoven se klagtes het nie net by foutiewe setwerk gebly nie. In sy
artikel oor Aan stille waters sê Frederik Rompel dat daar in al die jare nooit enige
moeilikheid tussen Langenhoven en die redaksie as die ‘humble musket bearers’ was
nie en dat hy nie ‘een keer...dit nodig geag (het) om sy medewerking op te sê nie’.163
Dit is wel so dat die redaksie dikwels nie van Langenhoven se ongeduld geweet het
nie en dat Sarah meermale die ergste storms gekeer het. Tog kon ook Rompel nie
onbewus gewees het van enkele ongelukkige insidente nie. In elk geval weerlê die
briefwisseling tussen Langenhoven en Sarah Goldblatt Rompel se uitspraak.
Die eerste van hierdie reeks moeilikhede vind plaas as Die Huisgenoot onder
redaksie van dr. H.G. Viljoen in Mei 1924 'n negatiewe resensie van Preller oor Die
Rubáiyát oorneem. Langenhoven is só ontstig oor die ‘vyandigheid en haat’ van die
Pers se kant dat hy die reeds voltooide artikels vir Aan stille waters nie pos nie. In
'n brief van 26 Mei 1924 wil hy van Sarah weet waar die ‘vyandigheid’ en ‘haat’
vandaan kom. Snoek se gevoel is ‘natuurlik die gewone Hollander-haat vir Afrikaans
en Afrikaners waar hy die leeftog uit maak wat hy in Holland nie kon kry nie. Maar
Viljoen? Wat het ek die man gedoen?’ En hy sluit met die somber vraag of Sarah
nie dink hy moet maar die Pers en Die Burger verlaat nie, 'n aanduiding dat die labiele
Langenhoven deurentyd 'n haat-liefde-verhouding met sy uitgewers gehad het en dat
die wonderlik rimpellose verhouding waaroor so baie kommentators later skryf, nie
met die feite klop nie. Op 4 Junie 1924 skryf hy aan Sarah: ‘As daar geen uitleg kom
nie gaan ek van die B. weg.’ Sarah was verplig om 'n onderhoud met Servaas de Wet
aan te vra en 'n verslag van hulle gesprek aan Langenhoven te stuur. Op 9 Junie skryf
hy aan haar: ‘Ek kan nie sê dat dit my bevredig nie. Daar is in die hele verslag nie
een enkele greintjie van satisfaksie vir my dat ek in die toekoms beter sal behandel
word nie. Snoek is nog daar, V. [Viljoen - JCK] is nog daar, die vyande op die
Direksie is nog daar - en regtig ek kan nie, ek kannie teen hierdie stelselmatige
moedswilligheid uithou nie.... Dis die ergernis oor die
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gees van die behandeling wat my opvreet. De W. praat van takteloosheid aan V. se
kant. Takteloosheid biedem. Dis moedswillige vreugde oor die geleentheid om my
seer te maak. Ek het jou reeds geskryf, en ek herhaal - maar jy het in die laaste tyd
nie al my briewe deurgelees nie - ek herhaal dat Viljoen lieg dat Pr. [Preller - JCK]
hom gevra het om die resensie oor te neem. En as dit so was maak dit die saak nie
beter nie.’ Hy oorweeg nou om na Pro Ecclesia op Stellenbosch oor te gaan, want
hy wil ‘nou eenmaal onder hierdie soort verdommery nie meer buk nie’. Alhoewel
die saak uiteindelik wel geskik word en Langenhoven met Aan stille waters en sy
publikasies by die Nasionale Pers voortgaan, weier hy alle bydraes vir Die Huisgenoot.
In briewe aan Sarah praat hy van Viljoen se ‘onbekwaamheid’ en hy vra: ‘Waar het
hy in die eerste plaas aan sy aanstelling gekom? Die Nas. Pers. had mos nie die
verskoning dat hy vir hulle onbekend was nie.’
Langenhoven kon dus by herhaling erg emosioneel raak oor setfoute, resensies en
wat hy as onbillike of doelbewus haatlike optredes teenoor hom beskou het. In haar
veelvuldige latere artikels oor die verhouding tussen Langenhoven en die Pers het
Sarah ook, soos Rompel vroeër, hierdie sake netjies verswyg. Billikheidshalwe moet
'n mens darem noem dat dié uitbarstings dikwels kwalik langer as 'n brief geduur
het. Soms kon Langenhoven se gemoedstoestand selfs in die loop van 'n enkele brief
van hewige irritasie na uitbundige vreugde omswaai. In dieselfde brief waarin hy
Sarah vra of hy nie maar van Die Burger moet weggaan nie, skryf hy dat hy weer
besig is met 'n nuwe boek en dat hy nou weekin en weekuit daaraan skryf - ‘en ek
kan jou nooit sê hoe dankbaar ek is dat die stemming voortduur nie’.
Maar selfs mindere dinge as negatiewe resensies kon Langenhoven laat oorkook.
Op 3 Februarie 1925 skryf hy aan Sarah: ‘Ek sien in Saterdag se 'Burger', in die 'Kuns
en Lettere'-kolom - is dit Hiemstra se werk? - dat Joggom van Bruggen ons grootste
romanskrywer is; dat Herrie en Berrie - Dr. Schoonees164 en Dr. die ander van Bruggen
- hemel - 'n leerboek oor die letterkunde uitgegee het165 (ek moet hom in die hande
kry); en dat Jan Celliers en Ds. Louw en die onsuksesvolle Slamaaier-bekeerder166
(waarom probeer hy nie by die Jode nie?) 'n klompie Gesange-vertalings uitgegee
het maar dat hulle nie by Totius se Psalm-werk kom nie, en dat Langenhoven se
Gesange benede melding is vir vergelykingsdoeleindes. Wanneer sal die oorsaaklose
haat van die Burger-redaksie teen my ooit op 'n end kom? Seker nie so lank
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as ek altyd met soet nederigheid en diensvaardigheid wat hulle van geeneen van hulle
afgodjies kry, by hulle bly nie.’ So omgekrap is hy oor die ophemeling van ander se
werk en die verswyging van sy eie dat hy Die Burger telegrafies in kennis stel dat
hy Aan stille waters staak. ‘Hulle het nou so lank oorsaak gesoek om van my ontslae
te raak,’ skryf hy op 7 Februarie 1925 aan Sarah, ‘hulle sal goddank bly wees dat
hulle eindelik hulle sin gekry het.’ Uiteindelik is ook hierdie probleem weer opgelos
en het Langenhoven met sy rubriek voortgegaan, al het die verhouding met die Pers
altyd 'n element van onrus bevat. Tog was Langenhoven dikwels meer as inskiklik
en bereid om 'n stuk terug te neem as dit volgens die oordeel van Rompel nie in
enigiemand se belang was om dit te laat publiseer nie. In sulke gevalle, so vertel
Rompel, was dit Langenhoven se gewoonte om die artikel dadelik stukkend te skeur
en in die snippermandjie te gooi.167
Reeds in Julie 1922 het Langenhoven dit oorweeg om van die eerste Aan stille
waters-stukke saam met sy Gesange - wat in hierdie tyd ook in die rubriek verskyn
het - in boekvorm op te neem en die Sagmoedige Neelsie-stukke apart te bundel.
Van 'n keuse uit Aan stille waters kom egter aanvanklik niks nie, terwyl hy die
Sagmoedige Neelsie-bydraes, meestal stukke wat deur die politiek van die dag ingegee
is, nooit versamel nie. In 1928 besluit hy om 'n keuse uit die artikels uit sy rubriek
sedert die aanvang saam te stel. In 'n brief van 7 Junie 1928 skryf hy aan Sarah hy
is ‘bitter hartseer oor die klomp stukke wat ek moet weggooi om op die klein deeltjie
te kom, stukke wat dit regtig nie verdien nie’. Eintlik, sê hy, moes ‘alles gepubliseer
(gewees het)’, want volgens ‘geen standaard waar ek van weet is wat ek nou uitsoek
goed en wat ek laat bly sleg nie’.
Langenhoven se keuse uit Aan stille waters verskyn vroeg in 1929, gevolg deur
'n tweede in 1941 wat Sarah, met die uitsondering van een artikel, vir die Nasionale
Pers se Kwarteeu-serie uit die bydraes van 1931 en 1932 saamstel. Dit is die
omvangrykste werk in die Langenhoven-oeuvre en in samestelling en diversiteit
vergelykbaar met Ons weg deur die wêreld. P.C. Schoonees noem Aan stille waters
‘die dagboek van Langenhoven se siel’,168 'n karakterisering wat Rob Antonissen met
instemming aanhaal.169 Hierdie kensketsing is veral waar van ‘Lied van die harlekyn’
en ‘Brief van die harlekyn’,170 waarin Langenhoven aansluit by die Pierrot-figuur uit
die tradisie van die Commedia dell'arte, wat hy waarskynlik uit Shakespeare se ‘fools’
geken het, nou
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toegepas op die kunstenaar wat die mense moet vermaak. Inderdaad verwoord
Langenhoven hier, regstreekser as elders in sy oeuvre, sy intiemste binnelewe: sy
beroep as skrywer-harlekyn wat hy lank voor N.P. van Wyk Louw as sy ‘ambag’171
omskryf, sy oorgevoeligheid wat hom teen resensente laat uitvaar, sy diep verborge
wanhoop terwyl hy aan die sotte humor moet meedoen en sy ‘anderstigheid’172 wat
dikwels nie deur die mense begryp word nie. In dié verband haal hy aan uit J. Arthur
Thomson se What is man?: ‘Mental instability is...the tax that has to be paid for
genius’,173 'n aanhaling wat 'n belangrike sleutel is tot Langenhoven se insig in sy eie
gemoedsgesteldheid.
Schoonees se omskrywing van Aan stille waters as ‘die dagboek van Langenhoven
se siel’ wek egter verkeerdelik die indruk dat ons hier uitsluitlik met intieme
belydenisse te make het. Dit is allermins die geval, want die twee versamelings val
juis op deur die groot diversiteit in die bydraes, meestal weg van die binnelewe van
die ek. Naas toesprake waarin Langenhoven logies betoog, vind 'n mens hier die fyn
spottende aanslag en satire, naas geestige situasies in die daaglikse lewe die
mymeringe van 'n denkende mens en die ywer en hartstog van die idealis wat sy volk
tot groter hoogtes wil voer. Slegs in enkele gevalle kan daar van direkte belydenisse
gepraat word. Eerder kan sy omvangryke briefwisseling met Sarah Goldblatt die
‘dagboek van Langenhoven se siel’ genoem word.
Aan stille waters begin met 'n beknopte, geestige lewenskets waarin erns en spot,
feitelikheid en fantasie fyn verbind word. Dit word gevolg deur 'n reeks limerieke,
versies, vertalings, raaisels, spreuke, toesprake, vermanings, mediterings en kort
verhaaltjies waarin die karakters Stoffel, Soetlief, Grietjie en Vroutjie feitlik as
neweprodukte van Doppers en Filistyne 'n rol speel. Langenhoven vertaal dikwels
uit digters soos Cowper, Burns en Longfellow wat nie tot die hoofstroom van die
negentiende-eeuse Engelse poësie behoort nie, uiters selde of nooit uit werk van
groot meesters soos Shelley, Keats en Byron. Die verse handel meestal oor speelse
liefde of natuurverskynsels, meermale met 'n didaktiese inslag en geskryf met die
gebruik van vaste metriese en strofiese skemas. Van die beste stukke in die eerste
afdeling is die geestige bydraes, soos ‘My spook-ontmoeting op die En-See-See’ en
‘Neelsie en Vroutjie veg 'n duel’,174 waarin Langenhoven die soort verbinding van
fantasie en werklikheid wat ons in sy ‘schnipes’ aantref, voortsit. Dikwels verstrek
hy ook in die stukke biografiese inlig-

171
172
173
174

Ibid., 422.
Ibid.
Ibid., 423.
Ibid., 95 en 115.

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

543
ting, al word dit weer meermale met sy geestigheid verweef. So weet ons byvoorbeeld
uit 'n bydrae soos ‘Die voorgestelde motor’ dat Langenhoven self nooit 'n motor besit
het nie. ‘Maar hoe uitstekend 'n motor ook vir my sou deug,’ skryf hy, ‘vir hom sou
ek nie deug nie. Met my eerste rit sou ek ewemense doodtrap - en dis nog nie so erg
nie, ander motorbesitters doen dit almal - maar ek sou myself verongeluk deur
ingedagte afgronde in te ry. Dan nog liewer moes ek 'n perd hê, of al was dit 'n donkie,
wat nie te onverbiddelik gehoorsaam is aan sy bestuurder nie. (Maar moenie nou
weer daarvoor kollekteer nie. 'n Perd is vir my te wild en 'n donkie te mak.)’175
Die sketse en verhale van die tweede afdeling van Aan stille waters het baiekeer
'n sterk mediterende inslag en dikwels is dit, soos telkens in hierdie tipe werk van
Langenhoven, ou mense wat as karakters optree. Telkens, soos ook in die eerste
afdeling, kom die skeppingsproses en die skryfaksie ter sprake en gedurig word dinge
aangespreek wat ons na Langenhoven se eie lewe op Oudtshoorn kan herlei. ‘Toe
ons vanmelewe hierdie erf kom bewoon het’, skryf hy in ‘Self-onderhoud’ in 'n
gedeelte wat duidelik op Arbeidsgenot slaan, ‘...was die erf 'n kale woestyn. Elke
boom wat hier staan (buiten 'n bamboes wat ek geplant het vir sweepstokke en
pypstele, en 'n pereboom wat ons hier kom kry het en wat ons vir die laaste tien jaar
sukkel om uit te roei omdat hy onder die grond dra en oral waar jy hom nie wil hê
nie lote opskiet nes 'n wilde populier) elke boom, sê ek, is deur Vroutjie hier geplant
en grootgemaak.’176 Hy self is nie lief vir tuinmaak nie, maar vind sy vreugde in
waterlei - 'n uitspraak wat hy opvolg met 'n fyn beskrywing van die hele proses
waarin hy ook die leser as deelgenoot deur regstreekse aanspreking betrek. Sommige
besonderhede wat hy in fiktiewe verhale invleg, kan toespelings op sy eie lewe of
ervarings in sy distrik wees, soos die karakter Gideon, wie se moeder vyf dae na sy
geboorte dood is in ‘Die skaduwee van die skyndood’,177 en die val van die vere in
‘Die versmaaide uitleg’.178 Een van die uitmuntendste essays van Langenhoven, ‘In
memoriam’, handel oor die dood van Langenhoven se geliefde sipresboom na 'n
langdurige droogte. ‘Moenie glo dat hy een van die vaal stywe kersregoppes was
wat by die kerkhowe groei nie’, begin sy beskrywing van die boom. ‘Dit was die
donker-groen geurige sipres met wyd-spreidende takke...’179 Onder die skaduwee wat
hierdie takke in die tuin gemaak het, was Langenhoven se geliefde skryfplek. As hy
nou oor die dood van sy boom mymer,
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dink hy na oor die dood van 'n geliefde mens en momente uit sy eie werk wat onder
die boom, sy ‘eintlike ambagswinkel’,180 ontstaan het. En na die lang uitweiding kom
hy dan uiteindelik by die droewige relaas van die droogte, die magtelose pogings
om die boom van 'n gewisse dood te red en hoe Vroutjie in sy afwesigheid die dooie
boom laat uitkap het. Aan die slot van die essay neem die boom 'n feitlik menslike
gestalte aan en word die gemis ervaar soos die verlies van 'n geliefde familielid.
Selde het Langenhoven so voortreflik daarin geslaag om mymering en uitbeelding,
vertelling en kensketsing, relaas en lering só te verbind dat die een feitlik osmoties
in die ander oorgaan. Die didaktiek wat dikwels hinderlik-opsigtelik by Langenhoven
kan word, bly hier tot suggestie en 'n onderstroming beperk.
Maar ook ander stukke in dié afdeling behoort tot die beste prosa van Langenhoven,
soos ‘Die vlieg’,181 wat een van sy skitterendste geestige karakteriserings is,
‘Mymeringe van 'n grysaard’,182 waarin een van sy bejaarde figure die woord voer,
die aangrypende ‘Oor die sloot’183 oor die dood van sy hond en ‘Garingtolletjies en
vrugtepitte’,184 wat Vroutjie se ywer voor die naaimasjien uitbeeld terwyl sy kleertjies
maak vir Engela se baba wat by die geboorte gesterf het, 'n stuk wat voor dié
gebeurtenis geskryf is en in die lig daarvan 'n skrynende element bykry. Orals in
hierdie sketse en verhale word die leser getref deur Langenhoven se praatstyl en die
wyse waarop hy met die taal kon speel. Dikwels word sy stukke deur 'n te losse
struktuur of opsigtelike lering ontsier, maar telkens verras hy sy leser deur die
verbluffende kyk op sake en die oorspronklike woord of beeld wat daarmee gepaard
gaan. Wat sy beheer oor Afrikaans betref, is daar nie 'n enkele tydgenoot wat hom
kon ewenaar nie. En dit is geen geringe prestasie nie, want Afrikaans het in die
twintigerjare nog maar oor 'n uiters beperkte woordeskat beskik en was 'n onvaste
taal waarin baie dinge nog vir die eerste keer gesê moes word. Skrywers soos D.F.
Malherbe en Gustav Preller wou aan Afrikaans 'n sekere ‘waardigheid’ probeer gee
deur 'n stilistiese koers te kies wat met die uitbuiting van die ‘hoë’ styl van Tagtig
vir die ontwikkeling van die literatuur skadelik was. Indertyd is hierdie rigting deur
die kritiek hoër geag as die gewoner werk van Langenhoven en skrywers soos M.E.R.
Dit sou trouens tot die vyftigerjare duur voordat daar finaal 'n herwaardering en
suiwerder evaluering sou kom.
Die slotgedeelte van Aan stille waters bevat ‘gewigtiger’ stukke,
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dikwels geleentheidsredes of toesprake. In ‘8 Mei 1925’,185 die datum toe Afrikaans
as amptelike taal erken is, bring hy die Afrikaner se situasie in verband met die
Babiloniese ballingskap van die Jode, terwyl hy in ‘Vyf-en-dertig jaar gelede’186 sy
pro-Engelse toespraak as student vermeld en die agtergrond skets wat hom destyds
daartoe beweeg het om pro-Engels te wees. In ‘Om te handhaaf en te hou’187 praat
hy oor die erfenis wat die Voortrekkers ons gelaat het en wys hy op die ‘oorstelpende
meerderheid’ van die swart bevolking van Suid-Afrika. In vergelyking met baie
politici wat hierdie problematiek verwaarloos of doelbewus vermy het, sê
Langenhoven uitdruklik dat die blanke ‘regverdig’ moet bly en moet ‘waak teen
onreg en onderdrukking’,188 'n uitspraak waarmee hy 'n voorloper word van N.P. van
Wyk Louw se idee van ‘voortbestaan in geregtigheid’. 'n Stuk soos ‘De krib onzes
Heeren’189 is gedeeltelik 'n klein voorspel tot Van Wyk Louw se herhaalde besinnings
oor die heldedom, terwyl sy skerp reaksie op die styl van baie beroepsresensente in
‘Die siel van die Afrikaanse taal’190 aan Van Wyk Louw se soortgelyke besware in
Lojale verset laat dink.
In Aan stille waters II het Sarah Goldblatt 'n verdere versameling bydraes uit
Langenhoven se rubriek gebundel, sonder dat hulle soos die eerste tematies of volgens
genre gerubriseer is. In 'n stuk soos ‘Slegte namaaksels’191 is Langenhoven weer besig
met sy geliefde vyande: Afrikaners wat hulle lywe Engels of Hollands hou: die jingo's
en die Dietse Sappe. Van die twee soorte, sê hy, lyk die Dietse Sap vir hom die
verspotste, want ‘hy wil 'n dooi ding opgrawe wat hier gesterf het omdat hy hier geen
lewenskrag had nie’.192 Op 'n ernstiger trant skryf hy in ‘Die Unie en Afrikaans’193
hoe pres. Steyn en genl. Hertzog as lede van die Nasionale Konvensie moes aandring
op die erkenning van Hollands, omdat alle ander besprekings sonder nakoming van
daardie voorwaarde nutteloos sou gewees het. Niemand het eers in daardie stadium
aan Afrikaans gedink nie. Vandag nog vind 'n mens in Afrikaans soms 'n onbeholpe
uitdrukking, een van die pryse wat ons vir ons laat ontwaking moet betaal. ‘Vir die
Engelssprekende leerling’, skryf hy, ‘is daar Engelse skole met 'n skooltradisie deur
lange generasies opgebou. Ons moes eenkant bakstene aandra om ons allereerste
skoolgeboue op te rig terwyl ons anderkant met die abc-boek en spelreëls besig
was.’194 Van Nederlandse kant is daar vir ons hulp te kry wat ons nie van Engels kan
kry nie, maar dan moet ons keer, skryf hy
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na aanleiding van 'n toespraak van prof. Smith, ‘om nie ons eie opsy te stoot om vir
die vreemde plek te maak nie...Ons is niemand se arm familie om liefdadigheid en
minagting te ontvang nie.’195
Tussen al die vermaaklike en geestige bydraes deur skryf Langenhoven telkens
oor politieke en literêre sake van die dag. Daar is artikels oor die afstap van die
goudstandaard, waarteen hy gekant is, die Statuut van Westminster, die Vrede van
Versailles en die ‘taktvolle minsaamheid (en)...staatsregtelike bekwaamheid’196
waarmee Hertzog in 1926 ons soewereine onafhanklikheid verkry het. Wat die leeslus
van die Afrikaner betref, bepleit hy 'n boekrak vir elke huisgesin en betreur hy dit
dat 'n mens op die gemiddelde dorp nie 'n Afrikaanse boek te koop kan kry nie. Oor
die Suid-Afrikaanse Akademie is hy nie gunstig te spreek nie, al het dié liggaam so formuleer hy dit ironies - ‘langsamerhand 'n nuttige plek in ons 'kulturele'
samelewing verwerf(:)...Wanneer hy 'n boek met 'n prys bekroon, weet jy om versigtig
te wees voor jy die boek koop want daar het 'n sterk waarskynlikheid ontstaan dat
hy onleesbaar sal wees.’197 En dat hy nie baie ingenome was met die stilistiese
hoogdrawenheid van D.F. Malherbe se romans nie, lei 'n mens af uit die feit dat hy
hom nog altyd ‘Klokgrassies’ noem, ‘na sy lieflike werkie van 'n agtien twintig jaar
gelede. Teenswoordig is hy ontevrede met die naam; hy wil liewer onthou word aan
sy hoër werke van die later jare. Maar vir my is hulle te hoog.’198
Telkens in die bydraes tot hierdie tweede versameling Aan stille waters-stukke
kom Langenhoven se eie ervarings of herinneringe aan sy jeugjare ter sprake. Nadat
hy die eerste en enigste keer in sy lewe 'n lugreis onderneem het, skryf hy 'n
vermaaklike denkbeeldige onderhoud met 'n joernalis oor sy indrukke. In een van
die toesprake wat hy afdruk, verwys hy na 'n vergadering wat hy tydens 'n verkiesing
op die sportterrein sou toespreek ten einde die ‘massas van kiesers wat sou
toestroom’,199 te akkommodeer. Op die aangekondigde uur daag daar toe net 'n stuk
of ses toehoorders op, want die ‘teëparty had naamlik 'n plan uitgedink om die kiesers
van my vergadering weg te hou. Hulle had 'n vliegtuig bestel om op dieselfde uur 'n
besoek aan Oudtshoorn te bring en op die vlaktes aan die ander kant van die dorp
neer te daal.’200 Wanneer sy sambreel by die Senaat wegraak en hy 'n kennisgewing
aanbring met die versoek dat die agbare kollega wat dit geneem het, dit op die rak
moet terugsit, ontvang hy nie minder nie as nege en dertig sambrele! Elkeen het hom
verbeel hy is die skuldige, gedagtig
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aan vorige sambrele van Langenhoven wat weggeraak het. In 'n vermaaklike stuk
oor die voorval oorweeg hy nou 'n uitverkoping van die agt en dertig ander sambrele!201
Toe hy sy tande moet laat trek, lei dit tot twee van sy geestigste stukke: ‘Sonde met
die tande’, wat op 11 Julie 1932 in Die Burger verskyn en in Aan stille waters II
opgeneem word, en die ewe vermaaklike ‘My tande’ in Die Burger van 12 Maart
1923 - 'n voorloper van die latere stuk. Wat sy en Vroutjie se gewoontes betref, sê
hy dat hulle albei nie van 'n hotel hou nie omdat hy nooit leeg word nie en ook nie
van 'n losieshuis nie omdat hy nooit vol word nie. Daarom, met 'n versweë verwysing
na Sarah Goldblatt, gaan hulle maar altyd by 'n ‘jongejuffrou’ tuis wat pas 'n Baby
Austin gekry en hom Herrie gedoop het. In ‘'n Grysaardsdroom’202 skryf hy 'n fantasie
oor hoe hy en Vroutjie saam met Saartjie in die motor sal ry, 'n verbeeldingsvlug
waarin hy sy eie Sonde met die bure en Herrie op die óú tremspóór betrek. In
aansluiting by 'n tipiese karaktertrek waarby hy ook in U dienswillige dienaar stilstaan,
sê hy in ‘Agtelosige korrespondente’203 dat hy van nature ‘vergeetagtig, kort van
gedagte, stadig van vernuf, agtelosig’ is. ‘Maar van hierdie gebreke’, gaan hy voort,
‘is ek bewus; ek het 'n lang lewenstyd gehad om met hulle, en hulle gevolge, kennis
te maak. Daarom het ek my daarop toegelê om op my hoede te wees en van
verdubbelde omsigtigheid 'n gewoonte aan te kweek. Jy sal my nie sien van 'n tafel
af opstaan of uit 'n kamer loop sonder om weer, en somtyds weer en weer, om te
draai om te kyk of ek nie daar iets laat lê het nie.... Vroutjie ly nie aan my gebreke
(of aan haar eie) nie; daarom het sy dit nie nodig gevind om haar gewénd te maak
om daarteen te waak nie. Nie te lank gelede nie sit ek en sy die aand ná ete weerskante
van die tafel en briewe skryf. (Sy skryf maklik, ek skryf swaar, maar dis ook 'n
swakheid waarteen ek my gewénd gemaak het om my te verset.) Kyk sy op, tussen
een brief en die volgende - díe wat sy net klaar had was 'n lange aan haar dogter wat
op kuier was in Skotland - en sy sit my en uitlag omdat ek my brief weer en weer uit
die koevert haal om nou seker te maak dat dit die regte brief is vir die adres wat ek
van plan is om op te sit en dat daar nie bladsye uitgelaat is of ander dinge ingesit is
wat nie daar hoort nie. Ek laat haar maar lag - ek sien haar enige tyd liewer lag as
andersins. Die volgende aand wou sy weer skryf, maak haar skryfkissie oop, bars
teen my uit: “My in den hemel, nog toe, Kerneels, hier is die eerste bladsy van my
dogter se brief agtergebly!” Dit was my beurt om te lag, maar ek sê jou mos ek het
versigtigheid aangekweek.’
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In sy tyd was Aan stille waters die gewildste rubriek in 'n Afrikaanse koerant en tot
vandag toe een van die geslaagdste ondernemings van dié aard in die geskiedenis
van die Afrikaanse joernalistiek. Menige leser, so skryf Frederik Rompel, het aan
lede van Die Burger se redaksie gesê dat ‘as hy so besig was dat hy geen tyd kon
vind om 'n koerant te lees nie, hy tog steeds Maandag se Burger met Stille Waters
weggebêre het om dit te geniet as hy net 'n halfuur kon afknyp’.204 Dit kon
Langenhoven regkry, omdat hy so eenvoudig, op die man af en boeiend kon skryf.
En daarby het lesers meestal nooit geweet wat om te verwag nie, want Langenhoven
kon met sy veelsydigheid oor baie en uiteenlopende sake skryf en sy menigvuldige
grille het aanleiding gegee tot woedende aanvalle en snydende satires naas logiese
betoë en stemmige meditasies. Werklike stiltes het Aan stille waters selde beleef,
want die stuwende, onstuimige Langenhoven kon nooit lank op een plek bly stilsit
nie. Naas sy oorrompelende styl was die veelkantigheid van die mens Langenhoven
juis die rede waarom hy gretig gelees is en lesers reikhalsend na die verskyning van
sy rubriek uitgesien het.

IV
Langenhoven het lank nie net met behulp van sy ‘schnipes’ aan die publiek leesstof
verskaf en met Aan stille waters tot hulle kennis en opvoeding bygedra nie. As
redenaar het hy by herhaling op uitnodiging opgetree om oor onderwerpe van
uiteenlopende aard te praat. Enkele van hierdie redes versamel hy in 1923 in Die
opdraande pad.
Maar by redes het dit nie gebly nie. In die twintigerjare skryf hy 'n hele aantal
boeke waarmee hy die lesende publiek op 'n verskeidenheid gebiede wou inlig, in
die besonder die skoolgaande jeug en die talle lede van sy volk wat nie die voorreg
van veel onderwys geniet het nie. 'n Mens kan dus sê dat hy 'n soort leke-onderwyser
wou wees wat met 'n aantal ‘nuts’-boeke sy mense wou opvoed. In dié opsig was hy
'n voorloper van die hedendaagse ‘people's education’.
Van hierdie ‘nuts’-boeke handel oor onderwerpe wat ver van die letterkunde
verwyder is en gebiede van die natuurwetenskappe aanraak, terreine waarin
Langenhoven van vroeg af baie geïnteresseerd was. Hy het geen naskoolse opleiding
in dié rigtings gehad nie, maar hy kon op gesellige trant wetenskaplike onderwerpe
uitpluis en ingewik-
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kelde sake glashelder uiteensit. Só onderhoudend kon hy skryf dat niemand, soos
P.J. van Biljon dit stel, ‘steeks geraak (het) as die onderwerp so stilletjies in 'n
wetenskaplike rigting gestuur is nie. Hy neem sy leser as 't ware aan die hand en lei
hom ongemerk tussen die slagysters van moeilik verwerkbare feite deur.’205
In die tweedelige Van die aarde na die sterre, wat hy in 1926 publiseer, die eerste
van die natuurwetenskaplike studies wat hy voltooi, skryf Langenhoven 'n inleiding
tot die sterrekunde met die aksent op die ontwerp en redelikheid van die heelal. Hoe
meer die mens leer, sê hy, ‘hoe dieper word die verpletterende besef van ons nietigheid
teen die Oneindige Ewige - ons, oomblikswesentjies op 'n warrelende sandgreintjie
om 'n vlietende vlammetjie swewend oor die afgronde van die ruimte’.206 Die twee
boeke is die verdere uitbouing van 'n reeks artikels wat hy reeds in Het Zuid-Westen
gepubliseer het. Hulle sluit met die kerngedagte van die minutieuse kleinheid van
die mens teenoor die almagtige grootheid van die heelal en die Skepper by soortgelyke
voorstellings elders in sy oeuvre aan, soos byvoorbeeld in Die Hoop en Die Vrou
van Suid-Afrika.
Die werk aan die ‘sterreboekie’, so skryf hy op 6 Julie 1926 aan Sarah, het aan sy
gees 'n ‘heerlike afleiding’ verskaf, maar van al die uitputting het hy flou geword en
moes hy ‘kooi-toe’. In die lig van die onbillike behandeling wat hy so dikwels van
resensente ontvang, het hy uit ‘skone desperaatheid, om nie mal te word nie,...die
sterreboekie geskryf om daargunter in die hemel te soek na wet en redelikheid’. So
'n uitspraak gee weer 'n aanduiding van die persoonlike inset waarmee Langenhoven
selfs 'n geringe skryftaak onderneem het en watter terapeutiese verligting sy werk
vir hom was. Ter aanvulling by die ‘sterreboekie’ voltooi hy ook 'n ontwerp vir 'n
sonnewyser waarop die ure van die dag, die jaargetye en die datums van die jaar
gewys word. Oor sy ontwerp skryf hy op 30 Augustus 1926 'n artikel in Die Burger.
Hy hoop dat elke skool so 'n sonnewyser kan laat bou.
Na voltooiing van die ‘sterreboekie’ is Langenhoven besig met 'n ‘waterboekie’
wat hy vir skoolleerlinge skryf, teen die agtergrond van sy eie bemoeienis in die talle
watersake wat hy behartig het. Hy noem die boek Water en sy aard en dra dit by
publikasie in 1928 op aan A.I. Perold, wat sy feite kontroleer. Soos Van die aarde
na die sterre is die boek bevatlik geskryf, met die gebruiklike afwisseling van betoog
en beeld en met 'n toespitsing op die bekende Langenhoven-wêreld van
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Grasveld, Klein Karoo en Groot Karoo. Hy begin met die boekie in September 1926,
maar omdat Kruse en Snoek minder geesdriftig is oor dié soort werk, skuif hy dit vir
eers opsy. ‘My vyande’, so sê hy na aanleiding van negatiewe kritiek in 'n brief van
20 September 1926 aan Sarah, ‘het daarin geslaag, met aanhoudende verguising, om
die publiek onder die indruk te bring dat ek 'n kwaksalwer en sjarlatan is wat op die
laaste gebied indring waar ek geen vakkennis het nie.... Lyk vir my daar is niks op
aarde waarvoor my diens deug nie; ek kan netso goed maar doodgaan as 'n nuttelose
beslaner van die aarde. My vyande het hulle doel bereik.’ Die ‘meetkunde-boekie’
waaraan hy reeds heelwat werk gedoen het, laat vaar hy heeltemal, maar die
‘waterboekie’ word tog later voortgesit en verskyn in 1928. Voor dit kon verskyn,
voltooi hy ook Die goeie burger, waarin hy vir die jong leser lesse oor die burgerlike
lewe en pligte oordra, nou met die verhaal van Wildeman - 'n soort Tarzan-figuur wat by bobbejane grootword as uitgangspunt vir die lering.
Maar dit is veral op die gebied van die Afrikaanse taal en letterkunde dat
Langenhoven sy wesentlike bydrae, ook as didaktikus, kon lewer. Wanneer die
Parlement in 1925 Afrikaans as amptelike taal erken, voel Langenhoven verplig om
vir die Engelstalige lede 'n grammatikale inleiding tot Afrikaans op te stel soos hy
dit vroeër vir sy Engelse vriende op Oudtshoorn met The royal road to Cape Dutch
gedoen het. In Desember 1925 is hy druk besig met sy ‘practical grammartjie’, 'n
werk wat hom behoorlik vashou. ‘Die moeilikheid’, so skryf hy op 29 Desember
1925 aan Sarah, ‘is om hom behoorlik te gradueer, om nie te herhaal nie, om nie te
antisipeer nie...en veral om te weet wat om uit te laat - wat kan uitgelaat word sonder
om die leerling te mislei. Ek moet agteruit en vooruit gaan en verander en aftrek en
byvoeg en oor en oor oorskryf. Maar ek hou my geduld - hemel, ek is darem 'n
geduldige man - en ek begint die werk al amper netso te geniet as aan 'n Almal se
Boek. Dis so mooi om die logiese plan onder my hande te sien groei. Regtigwaar
amper alweer 'n schnipe. 'n Uitstekende ding vir my rustelose siel - rusteloos,
rusteloos, alweer - dat ek op die gedagte gekom het van hierdie stukkie werk.’ Op
Oujaarsaand 1925 is die hele boek, wat hy A first guide to Afrikaans noem, klaar en
op 2 Januarie 1926 pos hy dit aan Sarah. Hy dra dit op aan die Engelstalige lede van
albei huise van die Parlement uit erkentlikheid vir hulle ‘cordial and unanimous
support of the amendment to our Constitution which made
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Afrikaans an official language of the Union’. Die boek bestaan uit 'n inleiding tot
die grammatika van Afrikaans, telkens met oefeninge, en 'n behandeling van die
spelling, woordeskat, werkwoord, selfstandige naamwoord, volgorde van woorde,
voornaamwoord, bywoord, ander grammatikale verskynsels, idiome en aanbevelings
vir verdere lees.
Die reaksie op A first guide to Afrikaans, wat in die middel van 1926 verskyn, lei
tot een van Langenhoven se heftigste uitbarstings. In sy artikel oor Aan stille waters
sê Frederik Rompel dat Langenhoven in 'n bydrae tot sy weeklikse rubriek in Die
Burger by geleentheid heftiger as ooit tevore gereageer het op ‘'n bekende
letterkundige’ wat hom aangeval het. Rompel vermeld nie die naam van dié kritikus
of watter boek van Langenhoven die negatiewe kritiek uitgelok het nie. Die stuk was
vir die redaksielede te skerp om gepubliseer te word, maar terselfdertyd wou hulle
sorg dat Langenhoven nie - soos sy gebruik was - die bydrae opskeur nie. Rompel
skryf: ‘Daar is meesters in dergelike letterkundige polemieke, beroemde voorbeelde
in die buitelandse letterkunde, maar soos Langenhoven daardie slag sy teenstander
afgemaak het, het hy dit nooit tevore en nooit na die tyd gedoen nie. Alle buitelandse
illustere voorgangers het hy daarmee oortref. Hartstogtelik was sy taal, die vonke
van sy genialiteit het gespat, die vonke van sy woord ook, en die hele betoog is
opgevoer na 'n skitterende klimaks. 'n Oomblik het ons dit jammer gevind om 'n
dergelike letterkundige produk nie te laat verskyn nie, maar ons het uiteindelik
gemeen dat dit vir alle partye, ook vir Langenhoven self, beter sou wees as dit nie
die lig sou sien nie. Onderwyl hy lees, en ons luister in stygende, tot geesdrif groeiende
bewondering, het die gedagte by ons geryp dat dit nie vernietig mag word nie. Hoe
kon ons dit red? Ons het geweet dat Langenhoven sy artikel nie sou laat druk as ons
dit sou afraai nie. Maar dan sou dit tegelyk ook vernietig word. Ons het bedenktyd
gevra, kon dit te gemakliker doen, omdat Langenhoven diep verontwaardig was en
dit 'n oorwinning op sy hartstogtelike woede sou wees waarvoor hom beraad moes
gegee word. Dadelik het hy daarin berus. Toe hy weg was, het ons na prof. Smith
gegaan, wat baie invloed op hom gehad het - wisselwerking trouens, want
Langenhoven se invloed op prof. Smith was eweneens aansienlik. Ons het die
professor gevra om ook sy eerlike oorredingskrag op Langenhoven te laat geld om
die artikel nie in druk te laat verskyn nie. Maar daarmee was die skitterende stylproduk
nog nie gered nie. Mej Sarah Goldblatt, sy sekretaresse, moes ons help. Sy
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het daarin geslaag om die stuk in hande te kry, en toe dit aldus in veiligheid was, het
ons Langenhoven versoek om dit agter te hou. Ook hierdie slag het hy hom deur die
raad, veral van prof. Smith, laat lei. Vandag bestaan die artikel nog. Dit behoort tot
Langenhoven se letterkundige nalatenskap.’207
Uit 'n ondersoek van Langenhoven se dokumentasie is dit gou duidelik dat die
skitterende artikel waarna Rompel hier verwys, geskryf is na aanleiding van 'n resensie
deur dr. D.B. Bosman oor A first guide to Afrikaans. Bosman, in daardie stadium
lektor en later professor in Nederlands en Afrikaans aan die Universiteit van Kaapstad,
het in 1916 in Groningen gepromoveer met 'n studie oor Afrikaans en
Maleis-Portugees - in 1923 omgewerk in Oor die ontstaan van Afrikaans - waarin
hy in 'n groot mate die teorieë van D.C. Hesseling beslissend weerlê. Rompel praat
wel van 'n letterkundige, nie 'n taalkundige nie, maar uit die dokumentasie is daar
geen twyfel dat dit juis Bosman se negatiewe bespreking was wat weer die ‘rooi-warm
lawa’ van Langenhoven se ‘toorn’ laat vloei het nie. Die aanduiding van Bosman as
letterkundige moet maar as 'n klein onsorgvuldigheid - of mistifikasie? - aan die kant
van Rompel gesien word.
Bosman se resensie bereik Langenhoven se oë terwyl hy op 17 Junie 1926 besig
is om 'n brief aan Sarah te skryf en kort nadat hy op 'n negatiewe resensie oor dieselfde
boek in die Cape Times gereageer en 'n venynig-onbillike repliek daarop ontvang
het. In 'n byvoeging tot die brief, wat hy vir publikasie in Aan stille waters aan haar
deurstuur, skryf hy onder die titel ‘Weer 'n resensent’ sy eerste reaksie. ‘Hemeltog,’
so begin hy, ‘waarom kan 'n mens wat werk, nie met jou werk voortgaan nie dat jy
altyd moet pad-skoonmaak? In 'Die Burger' van Woensdag, 16 deser, sien ek weer
'n resensie, hierdie slag tog met 'n naam daarby, maar net so vyandig soos die vorige
naamlose in die 'Cape Times', van my Engelse Afrikaans-gids. Ek wil nie daarop
reageer nie; ek sit nou hier vol werk, en ánder werk as om ander werkers uit te skel.
Buitendien, wat Dr. D.B. Bosman van my werk dink is van min belang; dit sou vir
die publiek meer belangrik wees om te verneem wat ek van syne dink, as dit vir my
die moeite wêrd was om dit te publiseer. Maar op een puntjie moet ek wys. Hierdie
parmant, wat in Holland of Duitsland een van die doktors-tietels opgetel het wat daar
rondlê, sodat dit verstand vereis om hulle mis te loop, wil vir my kom Engels leer.
Hy ken geen Afrikaans eens nie.’ En Langenhoven gaan voort: ‘Ek hoop
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“Die Burger” betaal hom nie méér per kolom as wat ek vir hierdie kolomme ontvang
nie.’
By hierdie reaksie het dit egter nie gebly nie. Die volgende dag telegrafeer hy sy
protes aan Die Burger. As hy telegrafies 'n reaksie ontvang, telegrafeer hy aan Sarah:
‘Redaksie getelegrafeer protesterende teen resensie Bosman. Antwoord ontvang
bevat nie eens betuiging leedwese stop Indien redaksie volstaan hierdie vyandige
handelswys en Bosman se onregverdigheid dan hou Waters Donderdag vandag albei
terug en verwag instruksies aangaande boek208 manuskripte Dingsdag gestuur. In elke
geval hou stuk vandag betreffende resensie terug stop Chief.’ In 'n verdere telegram
aan Sarah sê hy: ‘Hartseer siek onder aanhoudende vervolgery en onreg alle kante.
Groete.’ In 'n brief van 19 Junie 1926 aan Sarah skryf Langenhoven hy kan verstaan
as lede van die redaksie hom nie goedgesind is nie en as hulle met gretigheid so 'n
stuk van Bosman publiseer. Hy begryp dit egter nie dat die hele redaksie agter Bosman
staan en weier om hom te repudieer nie. Wat hom veral seermaak, is dat dit nie 'n
vyandige of neutrale blad is wat die resensie opneem nie, maar die blad waarvoor
hy werk en die uitgewers wat sy boeke publiseer. ‘Hoe kan ek in sulke omstandighede
voortgaan met my dodelike vyande in my binnekamer?’ vra hy. Voorlopig moet sy
egter sy reaksie op Bosman agterweë hou. As gevolg van die hele debakel, so gaan
hy voort in 'n brief van 21 Junie, het hy die verdere werk aan die tweede deel van sy
‘sterreboekie’ vir eers ‘opsygegooi’. Intussen kan hy nie ‘daardie lae ellendeling van
'n Bosman so laat ontsnap nie’. Hy sluit dus 'n nuwe reaksie op die resensie vir
publikasie in Aan stille waters in.
Hierdie nuwe stuk wat Langenhoven skryf, is dan die artikel waarvoor Rompel
die hulp van prof. Smith en Sarah ingeroep het: prof. Smith om Langenhoven teen
publikasie te adviseer, en Sarah om die stuk van konfiskering deur Langenhoven te
red en te bewaar. Aangesien dit 'n skitterende voorbeeld van Langenhoven se
polemiese prosa is, word dié artikel, wat hy onder die titel ‘Weer 'n kontinentale
matriek-produk’209 skryf, hier in sy geheel weergegee:
Daar is mense in wie die twee uiterstes, snobisme en vulgarisme, mekaar
ontmoet. Aan die een kant word sulke mense gekenmerk deur kruiperige
verafgoding van vermeende hooghede van rang en stand wat op geen
verdienstelikheid berus nie. Aan die ander
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kant betoon hulle 'n volslae gebrek aan die eerbied en ontsag wat hulle
verskuldig is aan hulle meerderes, dit kan wees in jare, in kultuur, in
volksdiens in ander opsigte.
In Suid-Afrika is daar ook ander standaarde, ware en valse, behalwe
maatskaplike. Hier sien 'n mens daardie kenmerk verder geopenbaar op
nasionale of rasse-gebied. Déur ons geskiedenis heen loop daar 'n gees
van tweespalt en afguns wat vir ons skerp laat afsteek by volke met 'n
kragtige kuddegevoel van saamhorigheid. Hierdie onwilligheid om onder
jou eie nasie jou meerderes te erken is wat 'n mens kan noem nasionale
vulgarisme. En gewoonlik verenig hy hom, in een en dieselfde klas persone,
met antinasionale snobisme. Onder hulle eie broers verhoon en verguis
hulle die ware verdienste; by die vreemdes vind hulle selfs onwaardigheid
aanbiddelik. Omdat ons 'n ander beskaafde ras hier het, hoef sulke snobs
nie die land te verlaat om geleëntheid te vind om hulle slaafsheid te betuig
nie. Hulle kan hulle ambiesie botvier deur Engelse namaaksels te word slegte namaaksels, op die beste, maar nie deur gebrek aan ywerige strewe
nie.
Maar ander van hulle gaan 'n jaar of wat - daar is nie lang tyd voor nodig
nie - oor die seewater vir ‘studie’, en betoon hulle dan so beïnvloedbaar
deur kultuurmodes en pedantiese grille waarmee hulle daar in aanraking
kom, en dadelik aangesteek word - verbygaande mallighede wat dikwels
nie dáar eens heersend is nie maar tot toevallige kringetjies van sonderlinge
beperk word - dat hulle daarvandaan terugkom, opgeblaas van eiewaan,
en teen heug en meug hierdie of daardie kranksinnige kultuuropvatting of
spekulatiewe lewens-teorie aan hulle vaderland wil opdring.
Waarlik, ons het 'n nuwe Freudiaanse psigologie nodig om sulke Afrikaanse
komplekse te ontplek...sifiseer (ek sal in Holland moet gaan studeer om
die regte woordvorm in die hande te kry).
Natuurlik is dit noodsaaklik vir ons om van ons studente na die buiteland
te stuur vir verder opleiding. En ons het nie almal gestuur om hulle bedorwe
terug te kry nie. Daar is wat diplomas verwerf het, ja, maar hulle het die
diplomas vereer, nie die diplomas vir húlle nie. Hulle had nie die groteske
ambiesie om van 'n dokters-tietel, so goedkoop as moontlik verkrybaar
met 'n tesis oor 'n ginds-onbekende onderwerp, 'n terminus ad quem te
maak nie. Hy was vir hulle 'n terminus a quo. Nie 'n wenpaal nie maar die

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

555
wegspringplek van 'n lewe van voortdurende selfontwikkeling en
diensbaarheid. Nog minder was die vreemde onderskeiding by hulle 'n
merkteken van denasionalisasie. Ek hoef nie name te noem nie: daardie
dienaars van die volk het hulleself bekend gemaak, nie deur vreemde
bewyse nie, maar deur wat hulle hier kom doen het. Soos Moses het hulle
die kultuur van Farao gebruik in die diens van Israel. Ons weet wie hulle
is.
Ons weet ook wie die ander is. In húlle geval is 'n Hollandse of Duitse
dokterstietel niks meer nie as 'n kontinentale matriek, en nie 'n hoë matriek
nie omdat sy vereistes verkrimp is tot die engste spesialisasie van 'n
onderdeel van 'n ondervak van 'n onderafdeling van 'n ondergeskikte
onder-onderwerp. In die laaste tyd is hierdie doktoratery so bespottelik
niksbeduidend gemaak deur weelderigheid van uitsaaiery onder al wat
kom dat 'n mens nóu, soekende na 'n nodige bewys van iemand se
geestesontwikkeling waar dit nog nie uit ander gegewens blyk nie, verplig
is om te begint met 'n nuwe toets te stel en te verneem na teruggekeerde
studente, hoe skaars hulle ook is, wat vernuftig genoeg was om die
onderskeiding te verwerf om die dokterstietels mis te loop wat op plekke
in die buiteland rondlê vir elke geestelike Janrap om op te tel.
*
'n Tyd gelede had ek nodig om hier iets te sê in verband met die bokspringe
- nee, dit was blinde-skaap-springe - van 'n seun wat uit Europa teruggekom
het met die onvermydelike doktersgraad210 en 'n meer as gewoonlik
verspotte malkuns-teorie van die letterkunde. Ek vrees dit het bitter min
gehelp; daardie seun, en 'n maat of wat van hom, beheers vandag die S.A.
Akademie en bepaal die standaard van prystoekennings - en die waarde
van die Akademie as 'n liggaam wat op kunsgesag aanspraak maak om sy
bestaan te regvêrdig.
Nou is daar weer 'n seun met 'n aangewerfde mentaliteit van kontinentaliteit
en (natuurlik) 'n daarmee-saam aangewerfde dokters-tietel. Ek is jammer
dat hy sonde gesoek het want hy was nog altyd netso onskadelik as wat
hy ordinêr is. Hy moet seergemaak word want hy haal die slegte manier
uit om van sy kontinentale-
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matriekstandaardjie se hoogte 'n ander se bevoegdhede te kritiseer wat 'n
lange lewenstyd van studie agter sy rug het waarteen 'n populêre
doktersgraadjie eenvoudig ongeleerdheid beteken. Tegelyk is die seun 'n
tiepe van die snobisme teenoor vreemde kastige kultuur, en vulgariteit
teenoor die meerderheid binne sy eie nasie, waarteen dit nodig is om ander
seuns te waarsku. Die leser sal waarskynlik nog nie sy naam gehoor het
nie - en sal dit wel nie in die toekoms dikwels hoor nie. Ek bedoel Doctor
D.B. Bosman.
In ‘Die Burger’ van 16 deser verskyn 'n delirieuse resensie van die skrywer
se ‘First Guide to Afrikaans’, onderteken deur gemelde jonge Doctor
Bosman. (Ek het 'n tamelike idee van die pad waarlangs so 'n kladvlek in
‘Die Burger’ te lande gekom het, maar dit maak vir die doel van die
oomblik geen saak nie.) Oor watter soort boek hierdie seun bevoeg sou
wees om 'n resensie te skryf, weet ek nie en ek twyfel of daar iemand is
wat my dit sou kon sê. Maar die allerlaaste soort boek wat hy behoort te
bespreek is 'n Engelse. Want hy ken die taal nie. Ek wil nie sê nie genoeg
om te gebruik nie, maar nie genoeg om eens te lees en te verstaan nie.
Vanself al sou 'n mens nie by hom veel Engelse kennis verwag nie; want
hoewel dit ons in die laaste tyd ingeprop word, deur welbegrepe
belanghebbers, dat 'n mens na Holland toe moet gaan om Afrikaans te
gaan leer, het die malste doctor dit nog nie besin om aan die hand te gee
dat 'n mens op die vasteland van Europa moet gaan Engels leer nie. Maar
'n negatiewe presumpsie is in hierdie instansie onnodig; die seun wys met
sy aanmerkings op en aanhalings uit die boek wat hy die onbeskaamdheid
het om te resenseer dat hy nie die eenvoudigste Engels met begrip kan
lees nie. Hy begint met (oorbodiglik) te sê dat die verskil tussen ‘exercise’
en ‘practice’ nie vir hom duidelik is nie. Natuurlik nie. Daar is oneindig
baie ander eenvoudige verskille wat nie vir hom duidelik is nie, soos
byvoorbeeld die verskil tussen dom-astrantheid en ordinary harmless
imbecility. Hierdie botheid van begrip egter strek verder by hom as blote
taal-onkunde. Dit kleef ook sy Afrikaanslees aan. In die inleiding tot my
boek sê ek aan die leerling: ‘There is no royal road to learning. But as a
child you found a really royal road to your mother-tongue....’ En ek sluit
die inleiding met te sê: ‘Mag jy pure voorspoed hê op jou nuwe koninklike
pad’ - JOU nuwe: die leerling s'n. Hierdie glasheldere gesegde word
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deur Doctor Bosman misgelees as 'n advertensie dat die metode van die
boek nuut is, en gee hom aanleiding tot 'n omslagtige vertoon van
doctors-tesis-waardige geleerdheid om te wys dat die plan nie nuut is nie!
Deur die hele onnosele resensie straal 'n hopelose onbekwaamheid om òf
die strekking of die doel of die gebruiks-oogmerk van die geresenseerde
werk te vat, 'n onbekwaamheid wat te verregaande is om deur vlakkigheid
van verstand alleen verklaarbaar te wees, en in groter maat toe te skryf
moet wees aan onbekendheid met die betrokke medium. Volgens Doctor
Bosman se kontinentale vertroudheid met die idiome van die Engelse taal
is dit altyd verkeerd om te sê: ‘I will not trouble you.’ Hy korriseer dit tot:
‘I shall’! Natuurlik kan 'n skrywer of spreker se bedoeling wees om te sê
'I shall'; maar ook kan sy bedoeling wees, en dan is hy volgens Engelse
gebruik verplig, om te sê ‘I will’, anders druk hy nie sy bedoeling uit nie.
Dat Doctor Bosman dit nie weet nie is vergeeflik - niemand koester meer
as seer elementêre verwagtings van die graad van geleerdheid wat op
sekere kontinentale universiteite voldoende gereken word vir
doktorswetenskappelike promosies nie, en elkeen het die reg om op een
of ander gebied onkundig te wees. Maar om so onkundig te wees soos
Doctor Bosman, en dan jou eie onkunde onkundiglik aan die kaak te stel
deur jou meerderes te korriseer, is werklik selfs vir sy hoogte van brutaliteit
buitensporig.
Ek kan nie die hele sotte resensie naloop nie, en as dit nie was dat hierdie
arme kêreltjie geskik is om as afskrikwekkende voorbeeld aan die
studerende jeug voor te hou nie, sou ek geen notiesie op hom verkwis het
en my moeggemaak het om 'n nul se rand uit te vee nie. Maar onder
omstandighede is daar drie nodige opmerkings waartoe sy voortbrengsel
aanleiding gee.
Hy sê ‘Mag ons’ - die ‘ek’ het ‘ons’ geword - ‘in verband met die opdrag
vra of die beskouing dat hiérdie kollegas’ (namelik die skrywer se
Engelssprekende kollegas in die Senaat en Volksraad) ‘ons volk 'n eer
aangedoen het deur Afrikaans as offisiële taal te erken, nie 'n bietjie al te
beleef is nie?’
Hierdie vraag is, met die blykbare insinuasie wat daaragter sit, omtrent so
hatelik as wat vir Doctor Bosman se oppervlakkige gevoelsvermoë
bereikbaar was. Met hulle ondersteuning van
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Afrikaans het die Engelssprekende Parlementslede sekerlik ons volk 'n
eer aangedoen - 'n groter eer as wat hy het van sy eie afbrekende lede van
Doctor Bosman se gehalte. Reeds in die Provinsiale Raad in 1914 had ek
Engelse ondersteuning, waarsonder daar vandag nog geen Afrikaans op
ons skole sou gewees het nie. Daarsonder sou ook die erkenning van
Afrikaans deur die Parlement verlede jaar onmoontlik gewees het. En
daarvoor het ek hulle uit my volle hart bedank, en hulle verdien dit. Doctor
Bosman verdien bitter min dank vir wat hy nog vir Afrikaans gedoen het.
Hy was een van die getuies voor die gesamentlike Selek Komitee verlede
jaar, en van geen waarde hoegenaamd nie. Sy getuienis sou eerder aan die
verkeerde kant getel het as hy nie, gelukkig vir die saak, sonder gewig
was nie. Daar is Afrikaners wat so venynig aanhou met afbreek wat deur
hulle meerderes opgebou word, dat dit somtyds vertroostend is om vir
Engelse hulp te kan dankbaar wees.
En my twede opmerking is dit. Doctor Bosman sluit sy jongensagtige
resensie met hierdie paragraaf: ‘Ek hoef “A First Guide to Afrikaans by
C.J. Langenhoven” by die kopers in kwessie nie aan te beveel nie. Hulle
sal hom koop ook sonder my aanbeveling.’ Hiermee wil Doctor Bosman
'n smartness begaan. Hy moet pogings in daardie rigting liewer laat bly;
hy is te stomp daarvoor. Verder wil hy daarmee sy persoonlike nydigheid
lug; maar hy slaag eenvoudig daarin, in eie weerwil, om letterlike
regvêrdigheid en juistheid te behaal. ‘Kopers in kwessie’, of welke kopers
ook, koop nie op aanbeveling van iemand wat nie alleen self sonder
aanbeveling is nie maar dom genoeg om te bewys dat hy dit nergens sal
kry nie, buiten by Hoëskole wat dit self nodig het.
En my laaste opmerking is dit. 'n Week of wat gelede het ek hier geskryf
oor nog 'n resensent, wat daardie slag in die ‘Cape Times’ uitgebreek het,
sonder naam. Hy het 'n klomp roekelose aanmerkings gemaak, en toe hy
uitgedaag word om dit te bewys, was hy laag genoeg om tot die opsettelike
bedrog van valse aanhalings sy toevlug te neem. By vergelyking van die
oorspronklike anonieme stuk in die ‘Cape Times’ - ek praat nie nou van
die latere oneerlikheid nie - met hierdie ondertekende resensie in ‘Die
Burger’, vind 'n mens so 'n treffende gelykluiding van dwaashede dat die
ooreenkoms waarskynlik nie toevallig kan
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wees nie. Daar is dieselfde gebrek aan begrip van 'n eenvoudige boekie;
dieselfde bewys van onbekendheid met die Engelse taal (en toeskrywing
daarvan aan 'n ander); dieselfde shall- en willeselary; dieselfde veroordeling
van onbegrepe stellings; dieselfde mentaliteit, kontinentaliteit, brutaliteit;
dieselfde nydige venyn teenoor 'n meerdere. Had dit by daardie eerste stuk
in die ‘Cape Times’ gebly, dan sou ek vas oortuig gewees het dat dié ook
Doctor Bosman se werk was - deur iemand anders in Engels oorgesit, of
die Engels geredigeer maar nie terdeë nie. Maar toe kom daar die twede
stuk - die oneerlike antwoord op die uitdaging. En daarmee, is ek netso
vas oortuig, kan Doctor Bosman niks te doen gehad het nie. Al was hy tot
soiets kapabel - en dit dink ek nie - dan sou hy eenmaal te simpel gewees
het om die plan in die gedagte te kry. Watter veronderstelling bly daar dan
oor? Dat daar 'n opsettelike kollaborasie was, selfs met die eerste ‘Cape
Times’-stuk, waar Doctor Bosman by betrokke was, is ook uitgeslote.
Iemand, of meer waarskynlik 'n kliek, het ongetwyfeld gejuig oor die
geleëntheid om die gehate Langenhoven straffeloos aan te val, want die
‘Cape Times’ se reviews is anoniem en weerlegging word nie toegelaat
nie. Maar Doctor Bosman het met sy naam voor 'n dag gekom. Dus hy
had nie die minste idee van moedswillige onreg nie - sover van
lyf-wegsteek, spog hy. Hy beskou dat hy roem het van die ding. Dus by
hom is dit loutere, suiwere, skone, reine, onvervalste domheid. Wat bly
daar dan oor? Dit: hy is geraadpleeg geword deur die anonieme skurk of
hy het hom (met 'n idee om te spog oor die kordaatstuk) sy
‘Burger’-resensie gewys voor hy dit daar ingelewer het. As hierdie
vermoede juis is dan was Doctor Bosman netso ongelukkig met sy keuse
van geselskap as ‘Die Burger’ en die ‘Cape Times’ met hulle keuse van
vakkundige beoordelaars.
*
By vorige geleënthede van verset het ek van alle kante briewe ontvang
van bevriende lesers om my te soebat, om my eie ontwil, om tog nie van
sulke aanvalle notiesie te neem nie. Ek waardeer hoog die gees van liefde
waarmee daardie lesers my genader het en ek begryp hulle standpunt en
hulle bedoeling ten volle. Maar die
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liewe mense moet tog verstaan dat ons nie kan boeke hê sonder skrywers
nie, en dat skrywers, uit die aard van hulle geskiktheid vir hulle roeping,
fyn saamgestel is en nie grof soos vulgêre resensente nie. Jy kannie 'n
sakoorlosie se binnegoed met 'n koubeitel deur 'n snoodaard laat omroer
en verwag dat hy sal aanhou met loop nie. Ons het te min skrywers, en
die wat ons het word oud en gaan dood; ons het die diens van elke dag
van hulle lewe nodig. Maar daar is iets wat meer materieël is en ewe
onontbeerlik. Ons het uitgeërs nodig; ons mark is klein; elke boek beteken
die waag van 'n groot kapitaal. In hierdie geval het daar nou die vernaamste
Engelse blad van die land gekom en die volle vertroubaarheid van sy
reputasie as borg gegee om sy lesers te waarsku dat die boek nie alleen
nie goed is nie maar benede alle veragting sleg. Daarná kom die vernaamste
Afrikaanse blad van die land - die blad waarop die skrywer gereëld en
reeds jare-lank meewerk, die blad wat deur dieselfde firma uitgegee word
as die boek - en hy bevestig die waarskuwing van die ‘Cape Times’. En
albei waarskuwings is totaal ongeregvêrdig en ongegrond, in die een geval
gebaseer op skurkery, in die ander geval op onnoselheid. In albei gevalle
is dit 'n soort onreg waarvoor geen verhaal by die regbank te kry is nie.
En hierdie soort straffelose veronregting van ander mense en kwaadwillige
afbreuk van wat ons teen soveel koste opbou, deur onverantwoordelike
en niksbeduidende leeglopers en luiaards, het mode geword. Om dié
toenemende euwel te bestry is daar geen ander middel nie as om die
resensente te resenseer, die uitskellers uit te skel, die seermakers seer te
maak; om die holligheid van die pretensies van gediplomeerde sjarlatane
en mombakkieslasteraars aan die kaak te stel. In die belang van die groot
werk wat daar vir ons te doen is, en vir die voortsetting van die sware stryd
wat daar te voer is, is dit nodig om die brandsiek vee sigbaar te brandmerk.
Dis nodig om uit ons bitter-verdiende klere die motte uit te skud wat van
gate vreet lewe.
Hoewel Rompel in sy artikel te kenne gee dat Langenhoven heeltemal inskiklik
was en deur Smith oortuig is om sy reaksie op Bosman agterweë te hou, was daar
tog weer sprake dat hy Aan stille waters wou beëindig. Op 27 Junie 1926 laat weet
hy Sarah dat hy nou ‘natuurlik’ geen bydraes stuur nie: ‘Ek kan eenvoudig nie al
wou ek ook. En ek
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wil verdomp ook nie.’ As Smith egter in Die Burger op Bosman reageer, is
Langenhoven diep dankbaar, hoewel hy agterna spyt kry dat hy hom laat oorreed het
om sy reaksie terug te hou. Uiteindelik, na 'n onderbreking van 'n maand, skryf hy
op 15 Julie aan Sarah dat hy weer met sy rubriek voortgaan. Die aanhoudende kritiek
op sy werk laat hom egter van tyd tot tyd krapperig voel. ‘Daar is nie 'n damn fool
in die land nie’, skryf hy op 24 Julie 1927 aan Sarah, ‘of hy is my meerdere en
skoolmeester.’ Ook die ‘sterreboekie’ waarmee hy voorlopig opgehou het, word
voltooi.
In November 1931, nadat hy reeds in 1928 Water en sy aard en Die goeie burger
afgehandel het, voltooi Langenhoven 'n versameling Opstelle, vir die grootste deel
stukke uit sy Aan stille waters-rubriek, waarby hy vrae en oefeninge vir gebruik op
hoër skool byvoeg. Sy belangrikste ‘nuts’-boek oor die stylleer is egter Hoe om te
skrywe, wat hy in 1931 saam met prof. E.C. Pienaar van Stellenbosch onderneem,
al is die grootste gedeelte van die boek deur Langenhoven self geskrywe. Reeds in
1922 was daar by Langenhoven die plan om 'n ‘stylboek’ saam met J.J. Smith te
skryf, want in 'n brief van 29 September 1922 sê Sarah Goldblatt dat Kruse baie in
sy skik is met die gedagte en reken die boek sal met die samewerking van ‘die stylman
en die taalman’ 'n ‘goudmyn’ wees. Van dié plan kom egter niks nie.
Wanneer Langenhoven op 24 Junie 1931 'n eredoktoraat van die Universiteit van
Stellenbosch ontvang en Pienaar hom na afloop daarvan gelukwens en in die geledere
van die ‘Akademiese Fariseërs’ welkom heet, roep Langenhoven hom opsy om die
plan van 'n eenvoudige handleiding by die skryfambag uiteen te sit. Pienaar was
dadelik bereid om saam te werk en reeds op 11 Julie stuur Langenhoven die voorlopige
ontwerp met 'n manuskrip van 180 bladsye. In die brief wat die eerste proewe vergesel,
sê Langenhoven: ‘Dat ek fragmentaries begint is om ons in staat te stel om stap vir
stap saam te gaan.... In geval my algemene styl...nie vir u aanneemlik is nie, sal u
dit sonder aarseling sê en dan moet ons dit maar betreur dat incompatibility of
temperament in die pad staan. Ek kan my maar nie tot deftigheid bekeer nie; en u is
nie, soos ek, sonder 'n reputasie om te verbeur nie.’ In 'n brief van 15 Julie kom
Langenhoven met 'n alternatiewe plan, maar Pienaar was tevrede met die
oorspronklike ontwerp. In die weke wat volg, het Pienaar aan Langenhoven se teks
niks verander nie maar sy voorstelle en aanvullings afsonderlik gehou, met
genommerde verwysings na die oor-
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spronklike teks. Daarop is alles aan Langenhoven teruggestuur ter oorweging en
moontlike inlywing. Tussendeur het Langenhoven in briewe aan Pienaar nog verdere
kommentaar gelewer en tydens sy besoek aan Kaapstad ook persoonlike
samesprekinge met Pienaar op Stellenbosch gehad. Op 11 November 1931 is alles
afgehandel. Die drukproewe was reeds einde November gereed en op 13 Februarie
1932 het die eerste eksemplare van die pers gekom.211
Pienaar wil te kenne gee dat sy en Langenhoven se samewerking sonder enige
haakplekke verloop het,212 maar die briefwisseling tussen Langenhoven en Sarah
Goldblatt vertel 'n ander storie. Op 2 September is Langenhoven só die josie in vir
Pienaar en sy ‘kinderagtige damnfool vitterytjies’, soos hy dit in 'n brief aan Sarah
stel, dat hy alle samewerking wil beëindig. Tog bedink hy hom, maar op 4 September
kla hy teenoor haar van hoofpyn. ‘Waarskynlik’, so skryf hy, ‘die moeilikheid met
Prof. P. meer as enige liggamelike oorsaak. Eergistraand in die begin van my brief
vir jou geskryf dat verder saamwerking onmoontlik was. Gisteroggend voor ek gepos
het geskryf ek sou maar darem aangaan, miskien kom die moeilikheid met persoonlike
besprekings reg. En nadat ek die brief gepos het weer my Ms. en die prof. se
aantekenings gevat. En weer vies geword dat ek jou agterna wou telegrafeer dat die
eerste deel van my brief maar moet staan. En so voel ek nou. Dis nie 'n saak van 'n
woordjie of tegniese term hier en daar wat ek nou verplig is om uit Holland te neem
nie. Prof. Pienaar wil hele sinne verander en dit vervang deur ander wat sleg gestel
is of verkeerd van inhoud.’ En op 7 November laat Langenhoven Sarah weet dat hy
‘tot barstens toe vol’ is vir Pienaar. ‘Ek had 'n brief klaar geskryf vir hom om te sê
ek is nie 'n skooljongetjie nie en as ek dit was dan wou ek 'n meester hê wat weet
wat hy praat, maar dit darem maar laat bly. Maar ek vrees ons onderhoud anderweek
sal op 'n breuk uitloop.’
Tog kom sake tydens die gesprek op Stellenbosch weer reg en verloop die
onderhandelinge sonder enige ernstige haakplek. As hulle die laaste aand van mekaar
afskeid neem en Pienaar Langenhoven bedank vir die ‘besonder aangename en
leersame medewerking’, antwoord Langenhoven: ‘Dis 'n godswonder dat ons dit
reggekry het; maar dit was vir my 'n kostelike dissipline op my ou dag om 'n slag
nie my eie baas te wees nie.’213
Hoe om te skrywe raak heelparty fasette van die skryfkuns aan, maar
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konsentreer veral op die stylleer, met aandag aan woordkeuse, sinsbou en
paragraafverdeling. Verder staan die skrywers stil by sake soos leestekens, ‘taaleie’,
onnatuurlike parenteses, figuurlike taalgebruik e.d.m. As hulle dit het oor ‘waarheid’,
beklemtoon Langenhoven en Pienaar dat daar in ‘alledaagse verdigsel’ nie
‘onmoontlike dinge’ moet gebeur nie. ‘Waar dit opsetlik 'n verhaal is van 'n
onmoontlikheid, soos 'n kindersprokie waar toornaars en feë wonders verrig, moet
ook die loop van die verhaal binne die perke van die grondveronderstelling gehou
word.’214 As dit 'n geval is van iets so onwaarskynliks as die verskyning van 'n spook,
‘sal die skrywer, as hy sy ambag verstaan, juis die bykomende voorgrond en
omgewing en agtergrond met die allergewoonste alledaagse toestande en
omstandighede vul.’215 Hierdie uitsprake is in 'n baie groot mate 'n presiese aanduiding
van Langenhoven se eie praktyk - nie alleen vir sprokies soos Brolloks en Bittergal
en spookverhale soos dié in Geeste op aarde en Die wandelende geraamte nie, maar
ook vir ‘schnipes’ soos Sonde met die bure en Loeloeraai waar hy die olifant en die
besoeker van Venus vir sy lesers aanneemlik moet maak. En wanneer Langenhoven
en Pienaar uitwei oor die verantwoordelikheid van die skrywer om die smaak van
die lesende publiek te vorm, heg hulle groot waarde aan eerlikheid en toon hulle 'n
afkeer van ‘sensasielus’ en die prikkeling van ‘onreine drifte’216 - iets wat ook die
werk van die idealistiese didaktikus Langenhoven deurgaans kenmerk. ‘Op ons...rus
'n verdere en besondere verantwoordelikheid’, sê hulle in 'n uitspraak waarin die
besondere tydsomstandighede en die taalstryd van die Afrikaanse skrywer ter sprake
kom. ‘In die dae wat verby is het ons ongeletterde voorgangers vir ons 'n spreektaal
gevorm. Aan ons, hulle geletterde opvolgers van die nuwe tyd van vandag, is die
taak toevertrou om die spreektaal verder tot 'n skryftaal te vorm. Ons is die eerstelinge
van die nuwe saaiers; die saad vir die groei van die toekoms is in ons hande. Waar
ons verwaarloos, waar ons verwerp, waar ons vervals, saai ons vir die oeste wat ná
ons sal kom die swakheid van verrotting en die kwaad van bederf. Om daarteen te
waak het ons al ons liefde nodig. Wie nie hartstogtelik sy moedertaal eer en bewonder
en bemin nie, laat hom nie die onbeskaamde vermetelheid hê om homself tot skrywer
te benoem nie. Hy is die hoogte van so 'n roeping nie werd nie en sy werk sal die
laagte van sy waarde verraai.’217
Uit 'n uitspraak soos dié sien 'n mens weer met watter verantwoordelikheid
Langenhoven sy taak as Afrikaanse skrywer by die aanvang
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van die skryftradisie in sy taal gesien het. Van 'n suiwer estetiese ideaal is daar by
hom geen sprake nie. Die tydsomstandighede, so het hy sy taak geïnterpreteer, het
dit van hom vereis om ook volksopvoeder te wees. En volksopvoeder was hy nie net
deur die leeslus van sy mense aan te wakker nie, maar ook deur vir hulle kennis by
te bring wat hulle as geletterdes en beskaafde mense moes hê. Dit doen hy deur die
talle ‘nuts’-boeke wat hy in dié jare skryf. En omdat hulle onderhoudend geskryf is,
het hulle 'n aanmerklike invloed op die leespubliek gehad.

V
In Ons weg deur die wêreld en Aan stille waters, en verder verspreid in sy oeuvre,
lê stukke en uitsprake waaruit 'n mens iets in verband met Langenhoven se
geloofsoortuiging en sy standpunt ten opsigte van die kerk te wete kan kom. 'n Mens
sou trouens verwag dat 'n volksopvoeder wat binne die Afrikanervolk werksaam is,
hom die een of ander tyd oor die godsdiens sou uitlaat. 'n Ortodokse gelowige was
Langenhoven egter nie. Sy sterk indiwidualisme en afkerigheid van die kudde het
verhinder dat hy 'n gereelde kerkganger kon wees.
Maar onverskillig ten opsigte van die godsdiens was hy nie. Hy het trouens 'n
kinderlike geloof in God gehad en die God-mens Christus was vir hom 'n vreemde
misterie wat hom voortdurend geboei het. Teen die einde van sy lewe het hy hom
toenemend in die Bybel verdiep en 'n deeglike studie daarvan gemaak aan die hand
van die talle vertalings - tot selfs 'n vertaling in die Pitman-snelskrif! - wat hy besit
het. In een van sy bydraes tot Aan stille waters het hy al die wens uitgespreek om in
sy ‘eenvoudigheid’ 'n boekie oor die letterkunde van die Bybel te skryf, maar gemeen
dat hy waarskynlik nie 'n uitgewer daarvoor sou vind nie.218 Wanneer hy egter deur
die studentevereniging Polumnia op Stellenbosch uitgenooi word, spreek hy hulle
op 14 April 1932 toe oor ‘Die letterkundige skoonhede van die Bybel’, een van die
belangrikste redes wat Langenhoven ooit gelewer het. Dit verskyn in Die Huisgenoot
van 6 Mei 1932219 en die manuskrip skenk Langenhoven, pragtig deur hom in leer
ingebind, aan Polumnia. Kort daarna begin hy in Die Huisgenoot met Die
Bybelverhaal met die doel om vir ‘eenvoudige lesers, veral jongmense en kinders
..., daardie verhaal in agtereenvolgende kort stukkies...oor te vertel’.220 Hy vorder
met hierdie oor-
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vertelling tot by die geskiedenis van die rigters, maar onderbreek dit dan vir 'n ander
werk, naamlik die Bybelroman Die mantel van Elia, 'n onvoltooide werk bestaande
uit een en veertig geskrewe bladsye waarmee hy tot op die laaste aand van sy lewe
besig was. Na sy dood versorg Sarah Goldblatt 'n faksimilee-uitgawe van die handskrif
en neem sy die teks in deel XIV van die Versamelde werke op.
Langenhoven se belangrikste werk met 'n religieuse tema is Skaduwees van Nasaret.
Wanneer hy op 10 Januarie 1927 die voorlopige manuskrip aan Sarah stuur, sê hy
dat hy in breë trekke die figuur van Christus daarin geteken het, ‘so oneindig
onvolmaaktelik as ek Hom verstaan’. Hy vra haar verder om dit aan prof. Smith en
die Fagans voor te lees en hulle oordeel te verneem of dit vir die reeks ‘Almal se
boeke’ geskik is. Verder wil hy haar hulp hê met die Joodse name wat daarin voorkom,
want hy kry nie in die Nuwe Testament name wat na sy sin is nie.
Skaduwees van Nasaret verskyn nog in 1927 in die reeks ‘Almal se boeke’. Dit
bestaan uit agt briewe, twee ‘egte’ en ses ‘verdigte’ briewe. Die briefvorm is hier
uitnemend geskik om die religieuse en lewensbeskoulike osmoties deel te laat word
van die verhaal, wat rondom die figuur van Jesus sentreer. Die briefskrywer rig hom
telkens op 'n vriend of 'n vreemdeling aan wie hy iets oor die Christelike geloof of
hoofmomente uit Christus se lewe oordra. In elkeen van die verdigte briewe is 'n
ander skrywer aan die woord, en Langenhoven slaag uitmuntend daarin om die styl
en sfeer af te wissel. Teenoor die informatiewe, onbetrokke styl van die skrifgeleerde
staan byvoorbeeld die sterker gevoelslading van Pontius Pilatus, wat hom tot 'n vriend
in Rome rig, en die emosionele brief van Martha aan 'n vriendin in Egipte. Die geheel
bestaan uit betreklik willekeurige grepe uit die lewe van Jesus, maar dit vorm tog 'n
eenheid deurdat die geheel ingebed word tussen die twee ‘egte’ briewe aan die begin
en einde van die boek. Die viertal verse aan die einde sluit nie regstreeks by die
verhaalgang aan nie.
Die eerste van die twee ‘egte’ briewe rig Langenhoven aan 'n Joodse vriendin.
Hierdie vriendin was nie Sarah Goldblatt, soos taamlik algemeen aanvaar is nie, maar
'n sekere mev. Hermann (gebore Friedlander), wat 'n lewenslustige en sjarmante
dame was en wat saam met haar literêr belese man goeie vriende van Langenhoven
en Sarah geword het.221 In die brief aan die Jodin sit Langenhoven uiteen waarom hy
die boek geskryf het. Sy doel was nie om Jode te bekeer nie, want ‘ek is op verre na
nie so 'n goeie Christen dat ek my persoonlik die reg
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kan aanmatig om mense soos jy en jou man te vra - al sou dit help - om op te hou
om goeie Jode te bly nie’.222 Hy skryf dit omdat sy hom by geleentheid 'n boek oor
die lewe van Jesus present gegee het en hy intussen ook ander boeke oor die
onderwerp gelees het. Sy eie boek volg nie dié wat hy gelees het nie, maar is
‘eenvoudige sketsies, gebrekkig geteken deur die hand van 'n leek maar met die
innige hulde van liefde, om een en ander se belangstelling op te wek om na die bron
self terug te gaan’.223 ‘Sketsies’ is ook nie die regte woord nie, want wat hy gee, is met 'n toespeling op die titel van die boek - maar net 'n skaduwee. En tog is 'n
skaduwee, ‘al is hy 'n distorsie,...'n afwerpsel van die werklikheid’.224
Wanneer Langenhoven weer op 18 Januarie 1927 aan Sarah skryf, sê hy dat hy
by die manuskrip wat sy reeds het, ‘Nog 'n egte brief’ byvoeg, hierdie keer 'n brief
van die skrywer aan ‘'n twyfelende student’. Hy het nog nooit, so gaan hy voort, met
sy ‘persoonlike godsdienstige oortuigings te koop geloop nie - nie omdat ek bang of
skaam was nie, maar omdat ek geen waarborg het dat ek reg is nie, en dus geen
gevaar behoort te loop om ander mense op dwaalspore te lei nie’. Wanneer hy egter
geen kwaad sien in wat hy te sê het nie, laat hy hom ook deur niemand afskrik nie.
En as hy die ‘student-brief’ klaar het, skryf hy die volgende dag aan Sarah dat hy
nog nooit ‘'n lang kettingredenasie so gekonsentreerd uitgewerk (het) nie’. Daar sit
‘die gedagtes van 'n halwe lewenstyd’ in die brief. ‘Ek dink’, gaan hy voort, ‘baie
daarvan sal selfs vir die Sub nuut wees. Ek dink byna die Sub sal soos Agrippa sê:
Jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Maar jy weet mos van al die jare af van
my onwrikbare Gods-geloof en van my aanbiddende veréring van Jesus.... En daar
is nie 'n reël van dogmatiese teologie of anti-teologie in die boek nie.’
Oor wie die ‘twyfelende student’ is aan wie Langenhoven hierdie ‘egte brief’
skryf, werp die dokumentasie op Stellenbosch geen lig nie. Langenhoven dui die
brief egter by implikasie aan as 'n belangrike sleutel tot sy eie geloof in God, sy
siening van Jesus en sy opvattinge oor die godsdiens. Daarom is dit nodig om hierdie
brief in besonderhede te bekyk.
Langenhoven begin deur te sê dat hy ook, net soos sy jong vriend, in sy jeug aan
sy geloof getwyfel het en daarvoor by die ‘Doctors en Saints’ van wie Omar Khayyám
skryf, om hulp gaan aanklop het. Toe hy student was op Stellenbosch, het hy toegang
gehad tot die boekery
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van 'n senior teologiese student, maar die ‘Saints’ het hom teleurgestel. Die magdom
apologetiese werke wat hy deurgesnuffel het, was 'n power verdediging vir die geloof.
Liewe ou mense het hom van redenasie probeer wegskrik deur die ‘vlamme van die
hel hiernamaals’225 vir hom voor te hou, maar dié ‘metode van redenasieverbod was
vir (hom) nog minder tot seën as die ander van drogredenasie’.226 Hy het na 'n logiese
verklaring gesoek. En dít kry hy in die natuurwetenskap. Ons studie van die hele
skepping, so was sy oortuiging, word moontlik gemaak deur die logiese orde wat
daarin aanwesig is en waaraan die mens deur sy eie rede deel het. Hierdie redelike
vermoë is trouens dié eienskap wat hom bo ander skepsels verhef.
In die redelikheid van die skepping ontdek Langenhoven dus 'n redelike God. ‘Te
meer’, sê hy, ‘omdat die algemene skepping onbewustelik redelik is, moet die Skepper
bewustelik redelik wees.’227 Juis daarom moes hy die leer van die ‘ongelowige
Doctors’228 verwerp. Hulle redenasies het vir hom op een van twee hipoteses
neergekom: 'n ongeskape en onbestierde heelal waarin daar volmaakte wet en orde
heers sonder 'n heerser; of 'n God wat ‘'n uitgangspunt en toegangspunt en middelpunt
en saamvatting van natuurkragte (is), 'n gevoellose intelligensie van
onverbiddelikheid; nie 'n persoon nie maar 'n prinsiep’.229 Albei hipoteses was vir
Langenhoven verwerplik: die eerste was ‘'n kranksinnig-sotte stelsel’230, die tweede
was as ‘metafisiese abstraksie’ nie beter as ‘volslae ateïsme’231 nie. ‘En die redenasie
van my verwerping self’, skryf hy, ‘het my op net so 'n noodsaaklike weg tot die
essensiële van my geloof teruggelei. Want daardie smagte van 'n kind na sy Vader,
het die dan nie uit dieselfde gees voortgekom as die vermoë tot logika nie?’232
So vind Langenhoven dan die Skepper terug deur sy liefde, al is dié oneindig
kleiner as die liefde van God. Hy vind verder dat selfs die onwaardigste mens 'n
deugbesef het, en daarmee die erkenning van wat goed en reg en rein is. God is dan
vir hom die Redelike, die Liefdevolle en die Heilige. En hierdie besef lei hom na
Jesus, in wie die rede, liefde en heiligheid vergestalt word. Jesus wys 'n weg vir die
mens aan en is self 'n Wegwyser, ‘veiliger en sekerder as wie van ons ook vir sy
broer kan wees’.233
Daardie weg, ten slotte, ‘is nie 'n weg van dogmatiese belydenis nie, ook nie 'n
weg van konvensionele vroomheid nie, maar 'n weg van diensbaarheid, van geluk
deur opoffering, van oorwinning deur onder-

225
226
227
228
229
230
231
232
233

Ibid., 87.
Ibid., 88.
Ibid., 89.
Ibid., 90.
Ibid., 91.
Ibid., 90.
Ibid., 91.
Ibid.
Ibid., 96.

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

568
werping.’234 So kom Langenhoven dan tot die kern van wat Jesus vir hom beteken:
die inspirasie vir sy lewe, ook en veral vir sy taak as skrywer en taalstryder. Want
in laaste instansie wou Langenhoven met sy skeppende werk en met sy ywer vir
Afrikaans 'n diens aan sy minderbevoorregte mense lewer.
Uit 'n teologiese standpunt mag daar besware wees teen hierdie onortodokse siening
van God en Jesus en die wyse waarop Langenhoven vir homself tot aanvaarding en
geloof kom, maar aan sy erns en sy oortuiging kan daar nie getwyfel word nie. 'n
Mens is hier trouens baie naby die eintlike bron wat Langenhoven vir die hele duur
van sy skeppende vaart en sy taalywer kon voed.

VI
Vir 'n eindoordeel oor Langenhoven se skeppende werk is dit nodig om die
tydsomstandighede waarbinne hy moes optree, in berekening te bring. Hy staan aan
die begin van 'n skryftradisie in 'n taal waarin daar voor hom weinig of geen
noemenswaardige literêre produkte was nie, met 'n potensiële leserspubliek vir wie
lees nie 'n ‘natuurlike’, alledaagse aktiwiteit was nie. 'n Skrywer wat hom in so 'n
situasie bevind en daarby 'n sterk didaktiese inslag het, moes noodwendig toegewings
vir sy kuns maak. En tog was die kritiek indertyd nie by magte om Langenhoven se
eintlike en belangrike bydrae na waarde te skat nie. Dikwels is minder belangrike
werke van hom te hoog gewaardeer, terwyl 'n groot deel van sy oeuvre as populêre
volkskuns afgemaak is. Slegs as essayis is hy indertyd erken.
Maar by alle afsonderlike werke verby lê Langenhoven se wesentlike bydrae as
skrywer daarin dat hy Afrikaans skryfbaar gemaak het en met sy werk kon illustreer
dat die gewone spreektaal op skrif bruikbaar is. In teenstelling tot baie van sy
tydgenote wat die heil van Afrikaans in 'n geaffekteerde stilistiese waardigheid wou
vind, het hy die alledaagse taal van die gewone boer en werker gebrandskat en daaraan
'n nuwe glans gegee. Daarom kon hy aan die einde van sy lewe aan die slot van sy
laaste werk, die outobiografiese U dienswillige dienaar, die volgende indrukwekkende
woorde skryf: ‘In ons wonderlike Afrikaans, gebore uit die nederige behoeftes en
die ongekunstelde siel van die onbevoorregte plattelander, die boer en die bywoner,
die veewagter en die daglo-
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ner, waarin jy alles kan sê, van die laagste tot die hoogste, van die vuilste tot die
reinste, van die lelikste tot die skoonste, beter as in al die hoogontwikkelde tale van
die wêreld, het ek gevind my pêrel van grote waarde waarvoor dit 'n goedkoop prys
sou gewees het, as ek tot die betaling geroepe was, om al my ander besittings af te
staan.’235
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Hoofstuk XIX
Skeppende drif
I
en meer van sy lewe te
handhaaf, moes Langenhoven ook 'n kragtige aangebore werkvermoë en 'n enorm
sterk skeppende drif gehad het. Binne-in hom werksaam was 'n energieke demoon
wat hom kon besiel en lei.
Tydens sy lewe was hy boonop in 'n hele spektrale verskeidenheid funksies
werksaam, maar die skeppende en artistieke impuls was allesoorheersend en in 'n
groot mate ook verantwoordelik vir die sukses wat hy as regsgeleerde, politikus en
redenaar behaal het. As politikus en as regsgeleerde kon hy byvoorbeeld binne die
helder omtrekke van die logiese betoog met sy woordvernuf en verrassende beelding
goël en skitter. Die demoon het hom soms selfs, feitlik by wyse van 'n verposing,
aangespoor om 'n teks te toonset of illustrasies by sy verhale te maak - gebiede van
die kuns waarin hy weinig of geen opleiding gehad het nie. Vir ontspanning het sy
kreatiewe ywer hom by tye 'n ander koers laat inslaan en kon hy pragtige houtwerk
doen of sy boeke in spesiale leerbande as geskenke inbind. In alles wat hy onderneem
het, kan 'n mens feitlik sê, was Langenhoven die begaafde kunstenaar aktief aanwesig.
Maar dit is op die gebied van die skryfkuns dat Langenhoven se skeppende drif
die sterkste, meestal met 'n speelse gemak, ontplooi is. ‘Ek sukkel nooit met wat ek
te sê het nie,’ skryf hy in U dienswillige dienaar wanneer hy oor sy werkmetode
uitwei, ‘en dit is die een groot rede waarom my lesers nie hoef te sukkel om my te
volg nie. Wat die blote neerskryf op sigself betref, werk ek maklik - so maklik dat
ek daarby geen aanspraak het op dank vir selfopofferende inspanning nie, want my
werk is die lus van my lewe.’1 Sy brein kon, so stel sy politieke kollega en
medetaalstryder J.H.H. de Waal dit, verbasend vinnig werk en hy kon sy oorspronklike
denkwyse met 'n haas onbeperkte woordrykheid en kernagtige uitdrukkingsvermoë
paar.2 Hy het altyd 'n sakboek en vulpen of potlood by hom gehad om invalle neer
te skryf. Dikwels het hy op Oudtshoorn of in Kaapstad in die straat gaan stilOM DIE OMVANGRYKE PRODUKSIE VAN DIE LAASTE DEKADE
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staan om iets aan te teken, soms selfs om reëls of 'n hele strofe van 'n gedig nie te
laat verlore gaan nie.3
Wat 'n mens in sy dokumentasie op Stellenbosch opval, is die totale afwesigheid
van enige skema voordat hy met 'n roman begin, selfs in gevalle waar 'n mens met
sekerheid weet dat hy alles in verband met 'n bepaalde werk bewaar het. Hy het egter
dikwels, voordat hy met 'n nuwe ‘schnipe’ begin, 'n ver ent gaan stap. Dan het hy
teruggekeer en met die daadwerklike skryf begin, sonder om 'n raamwerk op skrif
te stel.4 Sy skema en sy aantekeninge was in sy kop, gereed om in verhaalvorm
verwerk te word.
Dat Langenhoven nie gesukkel het nie en vinnig kon werk, het egter nie beteken
dat hy halsoorkop was nie. Hy was juis, soos hy dit self in U dienswillige dienaar
stel, besonder ‘puntenerig’. Self het hy nooit getik nie, maar vir die gerief van die
setters die hele manuskrip weer sorgvuldig in sy besonder leesbare handskrif
oorgeskryf. Die oorskryf was nie 'n meganiese aangeleentheid nie, maar 'n baie
noukeurige hersiening, in die besonder wat die keuse van elke woord en die gebruik
van interpunksie betref. ‘Ek gaan elke stuk weer noukeurig oor en ek bestudeer elke
geringste dingetjie’, skryf hy.5 Elke woord en leesteken word weer sorgvuldig bekyk
en soms word sinne of hele paragrawe ingrypend gewysig. Waar enigsins moontlik,
lees hy dan self die proewe. Hy laat niemand toe om sy werk persklaar te maak of
na inlewering aan sy werk te torring nie.
Langenhoven kon haas op enige plek met gemak skryf. As hy in Kaapstad was en
by Sarah Goldblatt aan huis geloseer het, kon hy by 'n tafel gaan sit en werk. In
M.E.R. se woonstel het hy soms geskryf terwyl ander mense rondom hom aan die
praat was. Dikwels het hy in die trein onderweg na Oudtshoorn aan 'n manuskrip
gewerk of 'n artikel voltooi voor hy 'n reeks politieke vergaderings gaan hou. E.B.
Grosskopf, in die twintigerjare verbonde aan die redaksie van Die Burger, vertel van
'n treinreis waartydens Langenhoven met skryfblok en potlood in die hand verdwyn
en in die eetwa gaan sit en koffie drink het, die hele tyd besig om verwoed te skryf
terwyl hy die een sigaret na die ander rook.6 Op Oudtshoorn het hy feitlik elke dag
in die Koffiehuis in Hoogstraat gaan sit en skryf om een van sy veelvuldige briewe
aan Sarah Goldblatt te voltooi terwyl hy op die sortering van die pos wag. Male
sonder tal eindig sy briewe aan Sarah met die woorde dat daar op dié bepaalde dag
geen brief van haar was nie of dat hy pas haar

3
4
5
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jongste brief ontvang het. Johan G. Smit onthou hoe Langenhoven dan van die
Koffiehuis deur Kerkstraat oor die hangbrug met 'n pak koerante en briewe en die
rooielskierie onder die regterarm teruggestap het huis toe, besig om een van die
koerante te lees met die bril op die neus se punt gestoot.7
Maar Langenhoven het verkies om by Arbeidsgenot te werk. In die tuin het hy
dikwels by die bamboesbos met die talle vinke of onder sy geliefde sipres gaan sit
en skryf. Soms het hy, soos hy dit self gestel het, in die ‘kooi’ gesit en skryf, met die
honde by hom op die kombers. Veral in die eetkamer, in die winter terwyl die vuur
in die kaggel gebrand het, kon hy ure aaneen werk, selfs al was Vroutjie met haar
vriende aan die gesels. Hy praat dan ook by geleentheid van hoe hy skryf ‘met 'n
gedruis van gesels rondom my, van besoekers en familie en aangetroude familie en
die koning se hond se oom, en my eie hond wat aan my krap omdat hy ongeduldig
word oor Oubaas nie vandag wil gaan loop nie’.8 Die meeste van sy boeke het hy by
die eetkamertafel voltooi, vanaf die eerste klad tot die laaste skoonskrif.9 As hy dan
met 'n stuk klaar was, het hy dit graag, meestal in die aand na ete, aan Vroutjie en
Engela voorgelees. Hy was dikwels in sy skik met die dinge wat hy geskryf het en
soms het hy by die voorlees lekker oor sy eie geestighede gelag. Soms het hy glad
nie geweet waaroor hy vir Aan stille waters moes skryf nie. As hy dan gaan sit, het
hy tog met iets voor die dag gekom.10 In die rustigheid van die huislike milieu kon
sy ryk talent ten volle ontplooi en uit dié milieu kon hy heelwat haal om in sy verhale
te verwerk.
Daar bestaan 'n algemene wanopvatting dat Langenhoven dikwels van sy werke
voltooi het terwyl hy sterk onder die invloed van alkohol was. Gedeeltelik het hy
self aanleiding tot die storie gegee. In antwoord op die vraag waarom letterkundige
mense so dikwels 'n kraak het, antwoord hy dat De Quincey wel 'n opiumeter was
en die ellende en vloek daarvan bitter besef het. ‘Maar’, gaan hy voort, ‘hoeveel
opium sou jy moes geëet het voor jy kon doen wat De Quincey gedaan het?’11 By
geleentheid het 'n aantal Oudtshoornse vroue wat met die kerk te make gehad het,
met hom oor sy drankgebruik gaan gesels. Hy het geduldig, sonder om iets te sê, na
hulle geluister. Toe hulle klaar was, het hy, terwyl hy na die boekrak agter hom
beduie, geantwoord: ‘Dames, in my dronkenskap het ek die boeke geskrywe wat
julle hier sien. Wat het julle in jul nugterheid gedoen?’12 Dié antwoord het hulle
sprakeloos gelaat.

7
8
9
10
11
12

Johan G. Smit, Die Huisgenoot, 2.12.1932.
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4-5.10.1964, Sentrale Klankargief, SAUK, Johannesburg.
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In Swartberg en sy mense (Johannesburg, 1989) gee Sue van Waart 'n enigsins ander
weergawe van hierdie gebeurtenis. Die weergawe wat hier verwerk word, kom uit verskeie
mondelinge bronne.
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'n Mens moet egter hierdie antwoord as 'n stukkie terglustigheid van Langenhoven
beskou, want die briefwisseling tussen hom en Sarah Goldblatt, waarin hy feitlik
daagliks verslag doen van sy werksaamhede, spreek juis van die teendeel. As hy
besig was om een van sy romans te skryf of aan 'n bydrae tot Aan stille waters of 'n
referaat te werk, het hy baie gerook en koffie gedrink, maar geen alkohol gebruik
nie. Die bedwelming het dikwels eers gevolg as hy na vyf of ses dae en nagte se
onafgebroke werk uit desperaatheid na die bottel gegryp het om te ontspan of tot
ruste te kom. 'n Enkele glas kon aan hom, soos ook die ervaring van baie ander
skrywers uit verskillende tydvakke was, miskien 'n beeld of reël ingee. Die drank
wek egter meestal by die skrywer 'n slordige vlotheid wat destruktief inwerk op die
strak struktuur van die goeie kunswerk. 'n Spesifieke onderdeel kan tydens die
beneweling by hom opkom, maar die hele bouwerk van 'n gedig of 'n roman vereis
'n nugter waaksaamheid van die skrywer.
Langenhoven se manuskripte getuig hiervan, want hulle is geskryf in die netjiese
vaste handskrif wat so kenmerkend van hom was, nie in die bewerige en dikwels
onnette skrif wanneer hy soms onder invloed 'n deel van 'n brief voltooi of wanneer
hy na 'n drinksessie aan onttrekkingsimptome ly nie. Wanneer hy met skeppende
werk aan die gang was, het hy trouens geen alkohol as stimulus nodig gehad nie. Sy
demoon was aan die werk en het hom die hele tyd sonder onderbreking aan die gang
gehou. ‘Jy word van binne gedryf deur 'n dwingeland teen wie ongehoorsaamheid
onmoontlik is’, sê hy in een van die bydraes tot Aan stille waters I.13 En dit is hierdie
dwingeland, die skeppende demoon, wat hom aan die gang gehou het, al het hy
daarnaas ook sekere basiese beginsels gehad wat hom telkens tydens die
skeppingsproses sou rig.

II
Hierdie basiese beginsels kom telkens ter sprake wanneer Langenhoven in die loop
van 'n roman of 'n bydrae tot Aan stille waters stukkies teorie of besinning oor die
skeppingsproses invoeg. Hoewel hy die rol van die inspirasie nie ontken nie en meen
dat 'n ander hand die skrywende vinger vashou, het Langenhoven tog - soos sy
tydgenoot Eugène N. Marais14 - in die eerste plek 'n baie realistiese opvatting van
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die skryfproses gehad. In Donker spore sê een van die karakters byvoorbeeld dit is
nie die inhoud wat 'n geskrif goed maak nie, maar die wyse waarop die besonderhede
uitgesoek, gerangskik en aanmekaar gesit is.15 In 'n antwoord op 'n navraag van 'n
leser sê hy in Aan stille waters II - 'n stuk wat op 2 Februarie 1931 in Die Burger
verskyn - dat onderwysers allereers hul begaafde leerling op skool moet leer hoe om
sy gedagtes uit te druk en korrek te skryf. ‘Laat ons hom, daardie kunstige een, die
ambag leer,’ skryf hy, ‘laat ons hom leer om te weet wat hy sê en hoe om dit te sê,
hoe om sy taalpatroon netjies aanmekaar te vleg om sy geskrif vir die leser leesbaar
en aantreklik te maak. En hy sal sy kuns self bybring, beter as wat ons hom dit kan
leer en beter as wat die poging om die modelle van voorgangers ná te aap hom sal
leer.’16
Dit bring Langenhoven by die eerste en mees basiese vereiste waaraan 'n geskrif
volgens hom moet voldoen, naamlik eenvoud. Dat hierdie vereiste allereers vir hom
saamhang met die besondere tydsomstandighede waarin die Afrikaanse skrywer hom
by die aanvang van 'n literêre tradisie bevind, sien 'n mens in ‘'n Stem - en verder
niks’ in Aan stille waters I. ‘Op ons wat skrywers is, wat die voorreg van verligting
gehad het’, sê hy, ‘op ons rus die las van die roeping om stemme te wees vir die
geestelik-blindes van 'n arme onbevoorregte volk.’17 Om hierdie roeping te vervul,
kan die Afrikaanse skrywer nie eenvoudig genoeg skryf nie. Daarom dat hy aan die
einde van dié stuk vra: ‘My vriend, die leser - ja, en my ander vriend en kollega, die
skrywer - sê my, dwaal ek daarin dat ek 'n dweper is vir eenvoud? Nee, sê my liewer,
is ek daarin onbillik teenoor myself dat dit my grootste selfverwyt is dat ek nie my
eie ideaal van eenvoud kan bereik nie?’18
Maar eenvoud as beginsel vir die skrywer is vir Langenhoven nie net 'n voorskrif
wat deur die besondere tydstip in die ontwikkelingsgang van Afrikaans meegebring
word nie. Dit is die sine qua non vir 'n skeppende kunstenaar as sodanig en te alle
tye. In 'n bydrae tot sy Aan stille waters-rubriek wat hy nooit bundel nie maar wat
op 15 Desember 1930 in Die Burger verskyn, sê hy dat die mededeling die doel van
alle skryfwerk is. ‘En die eerste vereiste van 'n meedeling’, gaan hy voort, ‘is dat hy
moet helder wees vir sy ontvanger, anders word hy nie meegedeel nie.’19 In die
antwoord wat hy op 'n navraag op 2 Februarie 1931 in Die Burger publiseer, wei hy
hieroor uit. 'n Goeie ambagsman sal sorg dat sy woorde helder is en nie troebel nie,
suiwer en noukeurig gekies is, met spaarsaamheid aangewend word, doeltreffend en
kragtig
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gerangskik is en vir die leser aantreklik gemaak word, anders vervaag die
belangstelling en raak die aandag verlore.20 En in 'n bydrae tot Aan stille waters I
vertel hy van 'n ‘letterkundige resensieboek’21 wat hy gelees het, naamlik Alfred C.
Ward se Aspects of the modern short story - 'n soort boek waarteen hy by voorbaat
sy lewe lank negatief ingestel was. Maar hierdie besondere boek kon hy nie neersit
nie, omdat die skrywer se beklemtoning van eenvoud vir hom ‘'n soete troos en
aanmoediging’22 was. ‘Want hierdie ideaal van wat die hoogste is in die kuns van
die lettere het ek altyd konsekwent voor my gehou, beide in my praktiese beoefening
en in my teoretiese beoordeling. En so dikwels, veral in die latere meer geleerde jare
van my tydgenote, is ek byna tot werkelose mismoediging en selfwantroue gebring
deur die voortdurende inademing van 'n kunsatmosfeer waarin ek moes voel asof ek
met my bekveldsmaak 'n anachronisme geword het - 'n velbroekdraende takhaar in
'n fashionable bohemiese salon.’23
Terwyl Langenhoven in 1931 saam met E.C. Pienaar besig is met 'n ‘hulpboekie
by die studie van die stelkuns’ onder die titel Hoe om te skrywe, is die beginsel van
eenvoud vir hom weer van die grootste belang. Voorop stel die outeurs
‘skryfeienskappe wat nie eintlik as styleienskappe behoort beskou te word nie omdat
hulle nie kenmerke of onderskeidingstekens van die een geskrif teenoor die ander
behoort te wees nie maar deur alle geskrifte van alle tale en alle tye en alle skrywers
behoort besit te word. Byvoorbeeld, om enkele daarvan te noem, elke stuk skryfwerk
behoort netjies te wees en nie slordig nie, eenvoudig en nie ingewikkeld nie, helder
en nie troebel nie, welluidend en nie wanklinkend nie, logies en nie verward nie,
waardig en nie verspot nie, natuurlik en nie gekunsteld nie.’24 Haas alle ander sake
wat die skrywers aanraak, soos die beklemtoning van die korrekte woord, die voorkeur
van eiegoed bo leengoed en die gevaar van onnatuurlike parenteses, hou met hierdie
primêre beginsel verband.
Maar lank voor die verskyning van Hoe om te skrywe het Langenhoven sy
opvattinge van wat goeie skryfkuns behoort te wees, in 'n lesing uiteengesit. Dit is
sy referaat oor ‘Letterkundige styl’ wat hy in 1921 in Kaapstad en Stellenbosch hou
en wat hy in 1923 in Die opdraande pad opneem. Hierin praat hy van korrekte
spelling, woordkeuse en sinsbou wat vir die skrywer noodsaaklik is om hom noukeurig
uit te druk. In 'n taal soos Afrikaans, waarin die spelling in 1921 nog nie finaal vasgelê
was nie, behoort 'n skrywer te waak teen eiesinnige afwykings wat
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woordvorming betref, al kan 'n gedwonge eenvormigheid aan die ander kant weer
kunsmatig word. In sy woordkeuse moet die skrywer waak teen verwarring aan die
een kant en oordrywing aan die ander kant. As 'n skrywer hierdie elementêre beginsels
ten uitvoer kan bring, kan sy geskrif in die rigting van 'n kunswerk begin beweeg.
Elke ‘letterkundige meesterstuk’, sê hy, ‘(bestaan) uit letters en woorde, maar elke
versameling van letters en woorde is nog nie 'n meesterstuk nie. In die rangskikking
en uitsoeking en verhouding vind ons die styl. Ons vind die styl in die manier waarop
die enkele sinne inmekaar gesit is; in die samestelling van die paragrawe; in die
indeling van die hoofstukke; in die verband en plan van die boek as 'n geheel.’25
As die skrywer eers só ver is, moet hy sorg dat hy sy leser nie vermoei nie. Die
leser, so sê Langenhoven, ‘lees vir ontspanning, vir vermaak, vir genot - of hy lees
glad nie.’26 Daarom moet die skrywer die leser se belangstelling wek en hou en hom
veral nie moeg maak nie. 'n Ongebruiklike spelling of uitdrukking is vir hom ergerlik
en 'n onnatuurlik ingewikkelde sin lê 'n las op hom. Dit beteken nie dat 'n skrywer
net kort sinne moet skryf nie, want 'n opstapeling van kort sinne kan ook tot
vermoeienis lei. Hoofsaak is dat die skrywer duidelik en begryplik moet wees.
Daarvoor kan hy beelde uit die ervaring van die leser se verlede inspan. As hy
beelde gebruik, moet hulle helder en maklik verstaanbaar wees en geleidelik van die
een in die ander oorgaan. 'n Reeds gevormde beeld moet verder nie deur 'n wysiging
verstoor word nie.27
Wat die helderheid van die beeldspraak betref, wys Langenhoven daarop ‘dat 'n
saampakking van byvoeglike naamwoorde dodelik is vir 'n styl. Want, soos 'n
Fransman opgemerk het, die byvoeglike naamwoord spreek die selfstandige
naamwoord teë. Waar die skrywer 'n trop van hulle het, presenteer hy aan die leser
nie één bevatlike beeld nie, maar 'n menigvuldigheid waarvan die een die ander dof
maak. Om dieselfde rede ook vorm 'n aaneenskakeling van selfstandige naamwoorde
of werkwoorde, of bepalings, of frase, of ondergeskikte sinne, nie 'n skildery nie
maar 'n klomp skilderye oor mekaar op dieselfde doek geverf sodat die beelde
onderling uitgeverf is. Neem die groot gesegdes wat leef in die wêreld, aanhalings
uit meesterskrywers waarmee die letterkunde en die gekultiveerde spreektaal van
hulle volk deurdring is, en jy sal altyd vind dat dit gesegdes is waardeur eenvoudige
en heldere beelde uitgedruk of aangedui word.’28
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Oor die geleidelike oorgang van beeld tot beeld sê Langenhoven dat 'n skrywer ‘nie
'n klomp beelde in dieselfde sin opmekaar’29 moet pak of deurmekaar moet gooi nie.
Die een sin moet met 'n natuurlike verband oorgaan na die volgende. ‘Dit beteken
nie’, gaan hy voort, ‘dat teëstelling, verrassing, onderbreking, ongeoorloof is nie.
Maar dit beteken dat dinge wat bymekaar hoort, wat opmekaar volg, van mekaar
afgelei is, nie gestel moet word asof hulle niks met mekaar te doen had nie. Stap vir
stap vra ek my leser om my te vergesel: dus dit moet 'n aaneenlopende pad wees
waarlangs ek hom nooi om saam te gaan - 'n gladde gang, nie 'n reeks van spronge
nie.’30
As daar dan so 'n geleidelike oorgang tussen beelde tot stand kom, spreek dit
vanself dat hulle ‘nie uitmekaar gebreek (behoort) te word om 'n ander daartussenin
te skuif nie. Hierdie onbehoorlikheid word op twee maniere gepleeg: vereers by wyse
van 'n taalkundig korrekte onderbreking, deur 'n alte lange ondergeskikte sin,
gewoonlik 'n byvoeglike sin, of 'n alte lange bepaling of omskrywing, tussen twee
rededele wat aan mekaar behoort; of, ten tweede, by wyse van 'n parentese - 'n
taalkundig onafhanklike tussensin wat deur middel van strepies of hakies afgekamp
word van die logies-grammatikale loop waartussen hy 'n indringer is. Somtyds is
sulke tussenophelderinge onvermydelik; meer dikwels getuig hulle van 'n lompe
gedagtegang met 'n gevolglik lompe uitdrukkingsvermoë by die skrywer. Hulle is
altyd hinderlik - soort van voetnote in die middel van die teks. Dis al erg genoeg
waar 'n derde persoon 'n spreker in die rede val sonder dat die spreker homself in die
rede val; en die nadeel, én vir leser én vir skrywer, is dat die voorstelling van 'n beeld
in twee dele aan stukkend [lees: stukke - JCK] gebreek word en daartussen word die
aandag afgelei na 'n derde indruk met die gevolg dat geen één van die drie sy
regmatige aandag ontvang nie, en alweer 'n beroep gemaak word op bewuste,
gedwonge inspanning. Waar so 'n tussensin of tussenomskrywing onvermydelik is,
behoort die skrywer homself, as die oorsaak van die sonde, die moeite te getroos wat
hy anders aan sy onskuldige leser opdring, en byvoorbeeld deur herrangskikking of
desnoods die herhaling van 'n reeds gebruikte uitdrukking die effek van die
onderbreking soveel as moontlik te versag.’31
Na hierdie uitweiding oor beeldspraak keer Langenhoven terug tot die
grondbeginsel wat hy by die aanvang van sy rede stel, naamlik dat die skrywer die
leser nie moet vermoei nie. Dit geld vir sowel verstan-
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delike as emosionele uitputting. Om dit te vermy, moet hy die weg van die klimaks
volg en antiklimakse uitskakel, al is dit onmoontlik om 'n reeks klimakse op mekaar
te pak. Sowel eentonige sensasie as gewone eentonigheid put die leser uit. Dit is
onmoontlik om 'n vaste reël wat altyd geld, neer te lê. Die geslaagde kunswerk het
egter ‘'n verborge towerkrag wat ondefinieerbaar is’32 of ‘'n soort aantrekkingskrag
waarvoor ons geen reëls kan formuleer nie’.33 In 'n werk wat ons van begin tot einde
boei, vind ons gewoonlik 'n plan waarvolgens alles saam tot 'n eenheid gevorm word.
‘En in daardie eenheid, in die ontwikkeling daarvan,’ sê Langenhoven, ‘in die
weglating van die minder gewigtige, die vóóropstelling van die belangrike; in die
seleksie, kombinasie, proporsie; in die spanning van die klimaks van die geheel daarin vind ons die gedeeltelike oplossing van ons geheim; daar lê die indruk en die
boeikrag en die bekoring wat ons kuns noem.’34
Dikwels meen die oningeligte persoon dat 'n meesterstuk ‘vanself’ ontstaan. Hy
besef nie altyd dat 'n groot deel van die effek van 'n kunswerk ‘onder die sluier van
die nietighede’35 verberg word nie, soos die keuse tussen 'n punt of 'n kommapunt,
die weglating of invoeging van 'n voegwoord en twee woorde wat dieselfde gedagte
verteenwoordig. Desnieteenstaande is 'n kunswerk meer as ambagswerk. ‘Hy werk
nie bewustelik volgens reël nie’, sê Langenhoven. ‘As jy weer sien verbreek hy elke
reël...Hy oortree die gebiedendste wette, en met die oortreding behaal hy sy hoogste
effek.’36 En sulke kuns is veel oortuigender as dié wat die reël meganies volg: ‘korrekte
ambagswerk’ wat weinig meer as ‘'n gebrekelose mediokriteit’37 handhaaf. Want
uiteindelik is dit die ‘persoonlikheid, eienaardigheid, individualiteit, karakter’38 wat
'n mens in 'n kunswerk boei.
In sy voordrag oor ‘Letterkundige styl’ het Langenhoven sy opvattinge oor die
skryfkuns en wat hy self as ideaal nastrewe, die suiwerste geformuleer. 'n Mens kan
oor onderdele van hom verskil en selfs sê dat sy uiteensetting in 'n hoë mate die
teoretiese raamwerk van sy eie kunsbeoefening gee en nie algemene geldigheid besit
nie. Tog is baie van die dinge wat Langenhoven hier aanraak, sake waarvan elke
skrywer, ongeag watter soort prosa hy beoefen en vir wie hy skryf, met vrug kan
kennis neem. Het skrywers indertyd meer ag geslaan op die basiese beginsels wat
Langenhoven hier uiteensit, sou die Afrikaanse prosa met die gebruik van allerlei
‘hoë’ woorde nie op 'n stilistiese dwaalspoor beland het wat verdere ontwikkeling
lank vertraag het nie. Voor
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die toetrede van die Sestigers is dit die beduidendste ars ‘poetica’ van 'n prosaskrywer
in Afrikaans. In sy polemiese reaksie in Lojale verset op noodlottige stylrigtings sou
N.P. van Wyk Louw op die basiese waarhede en gesonde realisme van Langenhoven
voortbou.

III
Op 22 November 1925 stuur Langenhoven aan Sarah Goldblatt 'n bydrae vir sy Aan
stille waters-rubriek wat oor die agtergrond van sy pas voltooide Mof en sy mense
handel. In sy begeleidende brief sê hy dat sy die eerste ‘draft’, die manuskrip wat
pers toe gaan en al die byvoegings en skrappings van die roman moet bewaar. Hy
wil dit netjies laat inbind en aan die Universiteit van Stellenbosch skenk. ‘Dit sal
altyd’, skryf hy, ‘bly as eerstehandse getuienis van my manier van werk, en die
vergelyking van die twee, die oorspronklike en die oorskrif en ook die latere
byvoegsels, sal toon, nie alleen hoe die skrywer se gedagtes een vir een ontwikkel
het nie, maar wat as 'n saak van styl met bewuste studie van effek, gebeur het tussen
die eerste en die laaste - in 'n paar dae se tyd. Daar is op baie van die paginas, soos
jy hulle gekry het, byna nie 'n sinsnede wat met die oorskryf nie verstel is nie. In
verband met my opstel oor “Letterkundige styl”, kan jy jou 'n beter oefening vir die
studie van die styl voorstel as hierdie praktiese vergelyking?’
Waar Langenhoven in U dienswillige dienaar praat van een van sy boeke waarvan
albei manuskripte, die oorspronklike klad en die verbeterde skoon kopie, bewaar
gebly het vir latere bestudering,39 dan bedoel hy Mof en sy mense. Kort na voltooiing
het hy inderdaad die manuskrip in sy verskillende fases en alle latere byvoegings
aan die Universiteit van Stellenbosch geskenk. In die skenkingsakte behou hy alle
outeursregte en sê hy dat van die eerste klad alleen deur dosente en studente vir
studiedoeleindes afskrifte en afdrukke gemaak mag word. Die eerste klad mag nie
gepubliseer word nie en aanhalings en uittreksels daaruit mag alleen met verlof van
die Universiteit van Stellenbosch gepubliseer word, ‘en dan alleen in letterkundige
vakwerke soos teksboeke en proefskrifte’. Hierdie voorbehoud, sê hy verder, ‘spruit
nie voort uit een van Langenhoven se gewone en welbekende kranksinnige grille
nie’. Vir elke leser moet die kennismaking met die ‘ruwe en roue aanvangsels’ van
'n boek die leesgenot bederf. Die skrywer se
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gedagtes bly sy ‘onbetwisbare heiligdom’ totdat hy hulle ‘bewerk en verwerk en
ontwikkel het’ en geskik ag vir blootlegging aan die publiek. ‘In hierdie geval’, sê
hy, ‘doen hy homself die ondiens aan om 'n besondere kring tot sy geheime
ambagswinkel toegang te verleen omdat hy van mening is dat, hoe gering ook die
letterkundige waarde van “Mof en sy mense” geskat mag word, die styl daarvan as
rigsnoer kan dien van hoevér die skrywer kortkom aan gehoorsaamheid aan sy eie
voorskrif en beskouings omtrent die grondslae van letterkundige styl soos hy getrag
het om hulle uiteen te sit in verskeie geskrifte en vernamelik in sy lesing oor
“Letterkundige Styl”, gepubliseer in die “Opdraende Pad”. In hierdie manuskrip is
daar soveel doelbewuste vorm-verandering - om nie spontane gedagtegroei te meld
nie - tussen klad en oorskrif dat die vergelyking dienstig kan wees vir praktiese
stylbeoefening.’
Dit is opvallend dat Langenhoven sowel in sy brief aan Sarah Goldblatt as in die
skenkingsakte sy lesing oor ‘Letterkundige styl’ vermeld. Vir 'n illustrasie van sy
werkmetode en in watter mate hy sy eie stylbeginsels in die praktyk toegepas het, is
hierdie dokumentasie dus uitnemend geskik. Om die ontstaans- en
ontwikkelingsgeskiedenis van Mof en sy mense volledig na te gaan, sal egter 'n aparte
studie verg. Daarom kan hier slegs, aan die hand van Langenhoven se eie mededelings
in Die Burger van 30 November 1925, 'n vlugtige skets van die ontstaan en enkele
proewe as voorbeeld van die verskillende fases van die manuskrip gegee word.
In 1925 het Langenhoven 'n nuwe hond present gekry wat hy op grond van die
baie krulhare Herrie Kurriebellie en later Herrie-Mof noem. Sy bydrae tot Aan stille
waters van 30 November 1925 begin met 'n limeriek oor hierdie hond, gevolg deur
'n foto:
My groot hond se kleinnaam is Moffie,
Stap lomp nes sy Oubaas se sloffie Maar dan spring hy oor 'n huis
Met 'n groot volstruis
En hy waai oor 'n berg soos 'n stoffie.

In die bydrae vertel Langenhoven vermaaklik hoe hy 'n paar dae by die huis probeer
vakansie hou het. Hy is egter só deur Vroutjie opgesaal met huiswerkies en gehinder
deur Herrie Kurriebellie wat aan sy bene
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kou dat hy 'n skryfblok gaan koop het om 'n boek oor 'n hond te skryf, iets wat hy al
lankal wou doen. Op die eerste dag het die plan van die boek, waarna hy maande
lank gesoek het, in sy gedagte gekom. Teen die aand het hy begin skryf. Teen die
namiddag van die vierde dag was die eerste klad voltooi. Hy skryf ‘op 'n diktaat van
ergens binne wat te vinnig was vir my pen om by te kom’. Tussen die skryf deur het
hy twee en 'n half dae lank 'n ‘barstende hoofpyn’ gehad, besigheidjies in die dorp
afgehandel en nie in die nag - soos dikwels sy gebruik was - deurgewerk nie. Op die
vyfde oggend het hy om 9:00 begin skryf. ‘En’, gaan Langenhoven voort, ‘van die
inhoud - en die beloop van die verhaal het ek met die oorskryf omtrent niks verander
nie - dié was eenmaal kant-en-klaar uitgewerk - maar wat die vorm betref is daar
skaars 'n sinsnede of ek het hom anders gestel. En hier en daar het ek 'n gedagte of
'n stukkie gesprek of beskrywing bygevoeg. Dis dieselfde boek maar dis 'n ander
boek.’ Op die vyfde dag het hy gewerk tot tienuur in die aand. Op die sesde dag het
hy om 6:30 die oggend begin en dwarsdeur die dag aaneen geskryf, en dwarsdeur
die nag, en die volgende oggend, die sewende dag, om 8:45 was die manuskrip klaar
en kon hy dit gaan pos. Toe was die hoofstukke nog sonder titels. Daarmee was hy
nie haastig nie. Hy het eers sy ander werk hervat en op die negende dag die
hoofstukopskrifte gepos, saam met die gewone voorwerk en aanhalings. Daarna het
hy nou en dan, as dit by hom opkom, 'n bygedagte neergeskryf, sodat daar ‘'n pak
byvoegsels (is)...wat oral tussenin moet gelas word’. Dit pos hy dan op die veertiende
dag. Die boek is geskryf buite onder die sipresboom, op die stoep en in die eetkamer
of die sitkamer. En voortdurend, terwyl hy geskryf het, was daar die geknaag van sy
nuwe babatjie, Herrie Kurriebellie Mof - die inspirasie van sy nuwe boek. ‘My klere
is aan flenters, my liggaam is vol punctures, my huisraad verwoes, my vrou is van
my vervreem. Ek werk onder 'n nimmer-stakende geteister en gefolter. Maar ek het
my boek klaar, soos hy dan is, en soos ek hom moes skryf, met my een hand op die
papier en die ander in Herrie se bek. Maar anders as só sou hy gladnie geskryf gewees
het nie, want die inspirasie daarvan was 'n bobbejaan-mol van vier maande oud en
31 pond gewig, Herrie Kurriebellie Mof.’
Die eerste ses bladsye van die Mof en sy mense-manuskrip is 'n fragment waarin
Poppie in die eerste persoon oor haar agtergrondsgeskiedenis vertel: haar verhouding
met haar aangenome broer Tys, haar
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ander broer en suster wat albei elders woon, hoe sy verlam geraak het en die rol wat
die hond Krygsman in haar en Tys se lewens speel. Baie gou moes dit egter vir
Langenhoven duidelik gewees het dat hierdie ek-perspektief vir die hele duur van
die roman te beperkend sou wees en dat sy vertellende karakter te veel meedeel en
die verhaal daardeur te staties word. As hy dan eindelik met sy verhaal op dreef kom,
verander hy, met uitsondering van Poppie, die name van sy karakters en word die
verhaal deur 'n alwetende verteller aangebied. Dit gee Langenhoven die geleentheid
om die aandag afwisselend aan Poppie en Frikkie - soos haar broer nou heet - te gee.
Behalwe hierdie wysiging in die perspektief is daar egter geen strukturele verskille
tussen die eerste klad en die finale teks nie. Die wysigings wat Langenhoven
aangebring het, is almal, soos hy in sy brief aan Sarah Goldblatt en in die
skenkingsakte aan die Universiteit van Stellenbosch by implikasie sê, van stilistiese
aard.
Die eerste klad, wat die titel ‘Reinhart: Die storie van 'n hond’ dra, begin
byvoorbeeld na 'n inleidende sin met die volgende paragraaf:
‘Fiela, jou ontroue afgedankste kind, en skaam jy jou nie om net ses te
hê nie, en ek het aanvraag van seker twintig kante? En ek wil self een vir
my oorhou? Ek het lus om jou 'n dekselse loesing te gee. Ek is kwaad vir
jou.’
Alhoewel hierdie paragraaf seker nie sleg geskryf is nie, voel 'n mens dat daar in
die eerste sin 'n opstapeling van verskeie mededelings is. Die verbindings-enne
ontkrag die geheel en funksioneer buitendien swak as skakels. Daarby is die rede vir
die baas se woede nie sterk gemotiveer nie en dra die teks nie vir die leser duidelik
genoeg oor dat hier sprake van 'n pose, 'n ‘gemaakte’ woede, is nie. Nadat
Langenhoven dié gedeelte hersien het, klink die eindproduk veel beter:
‘Fiela, waarvoor onderhou ek jou, jou ontroue afgedankste kind? Skaam
jy jou nie om net ses te hê nie? En ek wat aanvraag het van seker twintig
kante? En nog vir myself ook een oorhou, want ou Roman het ek verloor
en jy is maar 'n vroumens van 'n hond. Ek het lus om jou 'n dekselse loesing
te gee, Fiela. Ek is regtig kwaad vir jou.’40
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In hierdie finale versie laat val Langenhoven die aksent op die ‘onderhoud’ as primêre
rede vir die ‘gemaakte’ woede deur dit as werkwoord onmiddellik ná die aanspreking
in te voer, gevolg deur die adjektiwiese kwalifiserings wat regstreeks daarby aansluit.
Eers ná hierdie aanspreking, wat terselfdertyd 'n pseudo-uitskellery is, kom hy by
die gedagte van ‘skaamte’ wat Fiela by die aanblik van haar karige werpsel behoort
te hê. Nou word die werkwoord egter - in vergelyking met die vroeëre versie - in die
prominente posisie aan die begin van die sin geplaas en die vraag uit die konteks van
die lang aaneengerygde sin gehaal. In plaas daarvan om onmiddellik na die
sogenaamde straf en woede oor te gaan, brei hy die gedagte van die hondjie wat hy
vir homself wil oorhou, verder uit: hy het sy vorige hond verloor en Fiela self is van
die vroulike geslag en daarom (klaarblyklik) minder geskik as waakhond. Eers daarna
volg die ‘dreigemente’, al verraai die byvoeging van ‘regtig’ die tere gevoel wat hy
saam met Fiela vir die pragtige werpsel deel. Haas in alle opsigte is die finale versie
dus stilisties 'n groot verbetering op die eerste klad.
Dieselfde soort verbeterings tref 'n mens ook aan in die paragraaf wat onmiddellik
hierop volg:
Die baas praat met 'n stem en houding wat hy vir vreeslik woedend
aanstel, maar Fiela is 'n mensekenner. Sy tel haar kop so effentjies op om
te glimlag in sy gesig en sy piets die strooi waar sy lê onder die afdak,
geweldig met haar stert. Maar sy staan nie op soos sy anders sou gedoen
het om met haar twee wolpote op sy skouers te vat nie. Want die sessies
is baie dors en 'n mens moenie hulle hinder by die drink nie.
Ook hierdie gedeelte is reeds gangbaar, maar die leser voel tog dat die ‘gemaakte’
woede van die baas ook deur sy reaksie oorgedra behoort te word, nie net deur Fiela
as ‘mensekenner’ voor te stel nie. In die tweede helfte van die tweede sin skort daar
iets in die volgorde van die woorde, terwyl die gebruik van die voornaamwoord die
intieme verhouding tussen baas en hond in die volgende sin treffender sou oorgedra
het. Daarby kan 'n mens vraagtekens plaas by die keuse van sekere woorde.
In die hersieningsfase het Langenhoven aan al hierdie sake aandag gegee en met
'n veel beter finale teks vorendag gekom:
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Die baas praat met 'n stem en gebare wat hy vir vreeslik toornig aanstel.
Maar Fiela ken haar baas. Sy sien die vonkel in sy oog. Hy is net so
hoogmoedig oor die goedjies as sy! Sy tel haar kop so effentjies op om te
glimlag in sy gesig; met haar stert piets sy die strooi waar sy op lê onder
die afdak, geweldig. Maar sy staan nie op soos sy anders sou gedoen het
om hom met haar twee slanke pote op die skouers te vat nie. Die sessies
is baie dorstig en 'n mens moenie hulle by die drink hinder nie.41
Die vervanging van ‘woedend’ deur ‘toornig’ in die eerste sin en ‘dors’ deur
‘dorstig’ in die laaste sin is albei verbeteringe. Die woord ‘woede’ hou iets
gewelddadigs en buitesinnigs in, terwyl ‘toorn’ met sy Bybelse sfeer die
onvergenoegdheid van 'n teleurgestelde meester teenoor sy kneg suggereer - 'n
betekenis wat hier op sy plek is. Die bywoord ‘dors’ gee slegs die behoefte aan
vloeistof weer, terwyl ‘dorstig’ in die betekenis van iemand wat voortdurend dors
het, in die konteks veel beter die knaende snoeplustigheid van die hondjies oordra.
Ook ‘gebare’ in plaas van ‘houding’ in die eerste sin gee die gemaakte demonstrasie
van ‘toorn’ juister weer. Fiela se reaksie en ‘insig’ word nou tot haar baas beperk en
in 'n enkele sin gegee, gevolg deur twee sinne waarin sy uit die ‘vonkel’ wat sy
waarneem die korrekte afleiding maak: hy is net so hoogmoedig as sy. In vergelyking
met die eerste lesing lig hierdie byvoeging die leser nie alleen in oor wat die baas se
ware gevoelens is nie, maar dit verraai ook iets van die wyse waarop Fiela op hom
reageer. Dit word verder gevoer in die daaropvolgende sin, waarin ‘met haar stert’
nou effektief aan die begin van die tweede sinsdeel staan. Met die byvoeging van
‘hom’ in die volgende sin word die noue verhouding wat daar tussen baas en hond
bestaan, sterker as in die eerste lesing oorgedra, terwyl die verskuiwing van ‘hinder’
na die einde van die laaste sin grammatikaal korrekter is.
In haas alle opsigte het die hersiening dus tot 'n beter teks gelei. Dit illustreer
genoegsaam dat Langenhoven 'n manuskrip beslis nie halsoorkop aan die uitgewers
gepos het nie. Hy was juis, soos hy dit self stel, uiters ‘puntenerig’ om elke woord
op die regte plek in die sin te kry en sinne soepel op mekaar te laat volg. Die
eindproduk gee dan ook 'n helder beeld van wat hy hier wil voorstel, sonder die ballas
van versierende adjektiewe of woorde wat uit die toon val.
En die manier waarop Langenhoven hier skryf, is in ooreenstem-
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ming met die basiese uitgangspunte en ideale wat hy in sy lesing oor ‘Letterkundige
styl’ neerlê. Uiteindelik is die woorde só gerangskik dat die sinne daarin slaag om
'n lewendige beeld van baas en hond oor te dra. Op dié wyse kon hy sy leser
voortdurend boei, terwyl sy woordgebruik telkens blyke daarvan gee dat dit aan die
taalwerklikheid van die spraakmakende gemeenskap getoets is. Langenhoven was
die eerste Afrikaanse prosaskrywer wat so doelgerig by die spraakwerklikheid van
die taal aangesluit het. Daarmee dui hy 'n stylrigting aan wat vir die Afrikaanse
skrywer alleen heilsaam kon wees.

IV
Met sy lesing oor ‘Letterkundige styl’ en die kykie wat hy met die verskillende stadia
van die manuskrip van Mof en sy mense in sy eie ‘werkswinkel’ gee, kon Langenhoven
die Afrikaanse leespubliek in 'n vroeë stadium bevry van die verleidelike romantiese
opvatting dat die literêre kunswerk deur 'n inblasing van die Muse of 'n blinde
besetenheid tot stand kom.42 Aan die ander kant was die skeppingsproses vir hom
nie net 'n blote spel met woorde nie. Iets van die furor poeticus43 is tog by hom
aanwesig waar hy in ‘My onbekende vriend’44 in Aan stille waters I praat van die
wese wat hom van tyd tot tyd uit sy ellende bevry en hom ‘onder groene skaduwees
na die oewers van kristalle waterstrome’ lei om sy dors te les. En daardie wese
identifiseer hy dan as ‘die engel wat vir my my drome bring’.
Hierdie hoër mag wat die skeppende kunstenaar lei en wie se werking Langenhoven
by die ontstaan van die kunswerk erken, was naas die missie vir Afrikaans die grootste
enkele kragbron vir sy geweldige produksie en skeppende drif.
Maar Langenhoven se demoon was een van die goeie engele wat, soos Clifford
Dyment se sonnewyser, die ‘history of night’ vermy en slegs ‘the graph of light’
karteer.45 In sy diepste wese het Langenhoven 'n idealistiese kuns beoefen, iets
waardeur dit 'n verwantskap met die godsdiens toon. In ‘Die skepper as kunstenaar’46
in Aan stille waters I sê hy dat die mens die enigste skepsel op aarde is wat bewus
idealisties is: óf in die rigting van kuns óf die godsdiens. ‘Elk van die twee’, gaan
hy voort, ‘maak sy eie besonderse beroep en het sy eie besonderse roeping en doel
tot verédeling en gelukbewerking.’47 Al-
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bei ‘groei vér en diep...uit die onbewuste skepping’.48 Maar dit is die besonderse taak
van die kunstenaar, so stel hy dit in ‘Die roeping tot verheerliking’ in Die opdraande
pad, om die lewe om te tower. Sonder idealisme sou die mensdom tot ‘skraapsugtige
en gevoellose diere’49 ontaard. ‘Daarom’, so gaan hy voort, ‘is daardie uitverkorenes
daar, en daarin lê hulle roeping, om die werkers op die skoonheid van die berge te
wys en op die blomme wat tussen die dorings pryk.’50 En in hierdie ‘verheerliking
en verédeling van die lewe’ lê vir hom die diens van die kuns.
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Hoofstuk XX
‘Sagmoedige’ Neelsie
I
DIE ‘ROEPING TOT VERHEERLIKING’ EN DIE HOË IDEALE

wat die kunstenaar in die
laaste instansie moet nastreef,1 het Langenhoven nie verhinder om male sonder tal
baie skerp te reageer op mense wat van hom verskil en veral van kritici wat besware
teen sy werk gehad het nie. Soos Aan stille waters waarskynlik die mees misleidende
opskrif was wat daar ooit in 'n Suid-Afrikaanse koerant aan 'n rubriek gegee is, so
het die skuilnaam ‘Sagmoedige Neelsie’ - of ‘Smeelsie’, soos hy 'n keer haastig
geskryf het2 - die drif van die strydende Langenhoven hoogstens agter 'n satiriese
rookskerm verberg. Meermale het hy egter hierdie sluier afgewerp, hom militant
teen sy vyande opgerig en op 'n wyse te velde getrek soos die Suid-Afrikaanse
politieke en literêre toneel selde tevore en daarna in dieselfde mate beleef het.
Sagmoedig - selfs tot weekheid toe - was hy net wanneer hy mediterend by ‘stille
waters’ vertoef of reminisserend na sy jeugjare teruggekyk het.
Dit is opvallend dat Langenhoven hoofsaaklik hekelend teen sy politieke opponente
opgetree het. Die ‘Sagmoedige Neelsie’-stukke in De Burger is dan ook aanvanklik
in hoofsaak gewy aan politieke sake, maar dit is asof Langenhoven hier speels en
lugtig kommentaar wou lewer, selde fel teen parlementariërs uitgevaar het en sy
spitsvondigheid en taalvermoë gebruik het om sy teenstanders koud te sit.
Veral met die Sappe kon hy fyn spot. Op 'n dag kry hy woorde met sy ou vriend
Danie Brekfis, wat volgens Langenhoven in die Kaapse Provinsiale Raad as Sap die
saak van die ‘Empaaier’ bevorder het. Wanneer Danie hom verwyt dat hy, wat dan
kastig so 'n sterk Afrikaner is, in die Provinsiale Raad net Engels praat, antwoord
Langenhoven: ‘My vriend, jy het gelyk. Ek is verkeerd. Albei van ons is verkeerd.
Ek is aan die Afrikaanse kant en ek praat Engels, en jy is aan die Engelse kant en jy
praat Afrikaans.’3
Dieselfde speelsheid en seunsagtige moedswil in sy optrede vind 'n mens ook
wanneer Langenhoven oor klein dingetjies sy ‘gebruiklike’ sagmoedigheid laat vaar
en knaend-lastig optree. By geleentheid, in Maart 1926, bestel hy op die trein tussen
Mosselbaai en Port Elizabeth
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twee potte koffie. Aangesien elke pot drie koppies koffie bevat en 'n koppie koffie
indertyd 3 pennies gekos het, wou Langenhoven die kelner 1 sjieling en 'n sikspens
vir die 6 koppies koffie betaal. Die kelner het egter daarby nog 3 pennies vir elke
pot - 'n sikspens dus - geëis. Langenhoven wou dit nie betaal nie. ‘I did no damage
to the pots’, skryf hy op 29 Maart 1926 aan die ‘Chief Steward’, ‘much less did I
stick to them. The use of the pots involved no extra service - on the contrary, had I
ordered six separate cups the trouble to the staff would have been greater.’ As hy
dan huurgeld vir die koffiepot moet betaal, waarom dan nie ook vir die piering en
die teelepel nie? Die saak is gerapporteer by die algemene bestuurder van die
Spoorweë, sir William Hoy. In 'n lang brief wys hy Langenhoven daarop dat die
Spoorweë koste moes aangaan om die potte aan te koop en dat dit hulle derhalwe
meer kos om koffie in potte te bedien. Daarom het hulle die reg om die uitgawe van
gebruikers te agterhaal. Langenhoven het die situasie klaarblyklik baie geniet. In sy
antwoord spreek hy sy spyt uit ‘that you have been put to so much trouble over a
sixpence. I had looked upon the matter as an utterly unreasonable extortion and so,
of course, refused to pay. The point of capital expenditure, as you are now so good
to explain it, had not occurred to me. So here bang goes the sixpence. I enclose it by
way of postage stamps which you will do me the favour to replace by the coin....
Please forgive me for the trouble I have caused.’
Waar Langenhoven heftiger in sy reaksie was, het dit mense geraak wie se lojaliteit
nie by Suid-Afrika was nie, wat die Afrikaanse taal geen bestaansreg wou gun nie
of wat sy uitsprake in die pers verkeerd weergegee het. Iemand vir wie hy van vroeg
af in die besonder sy mes in gehad het, was prof. Henry Fremantle, wat in 1915 tot
visevoorsitter van die Kaaplandse Nasionale Party verkies is, maar wat, ‘ondanks sy
akademiese aansien en vlugheid van gees,...te veel van 'n politieke opportunis’4 was
om die vertroue van enige party te behou. As Fremantle in 1920 uit die Nasionale
Party bedank, gee dit vir Langenhoven die geleentheid om hom by te dam, veral oor
die verkeerde voorstelling wat hy van Republicans and sinners gee. Fremantle, so
sê Langenhoven in De Burger van 25 Oktober 1920, het ‘te minder verskoning vir
sy misinterpretasie’ van dele van dié boek, ‘omdat my wyse van uitdrukking, selfs
in 'n medium wat vir my vreemd is en vir hom eie, nie bewolk is soos syne
nie...Nergens sê ek of beduie ek, en nooit het ek
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gevoel, dat aan Engelssprekende Suidafrikaners wat lief is vir Suid-Afrika die stemreg
behoor ontsê te word alleen omdat hulle nog nie opgehou het om vir Engeland lief
te wees nie.’ Hy self, so gaan hy voort, was nooit een van die leiers van die Nasionale
Party nie, ‘net so min as Prof. Fremantle self, met hierdie verskil - dat hy oneindige
moeite gedaan het om een te word en ek niks, wat miskien en miskien nie één van
die uitleggings kan wees waarom ek nog altyd 'n volgeling is, en hy nie.’
Naas politieke aangeleenthede het Langenhoven hom enkele kere ook oor ander
kwessies van aktuele belang uitgespreek, maar dit was by hoë uitsondering. Oor die
Du Plessis-kerksaak van die laat twintiger- en vroeë dertigerjare - 'n saak wat tot
hewige debatte onder intellektuele gelei en wesentlik op 'n botsing tussen 'n liberale
en 'n ortodokse vertolking van sekere passasies uit die Bybel neergekom het - laat
hy hom in November 1928 en ook daarna5 by meer as een geleentheid uit. Hy neem
egter nie 'n duidelike standpunt in nie en is eerder negatief ingestel teenoor wat vir
hom na 'n blote dogmatiese kwessie lyk. Wat hy met sy bydrae wil predik, is die
liefde van Jesus. ‘Ek wens’, skryf hy, ‘ek kon my vrede aan albei twistende partye
meedeel...Aan albei gun ek die protestantse reg van hulle sienswyse - en aan myself
die reg om dit te betreur dat soveel bekwaamheid en geleerdheid en toewyding bestee
word, ter wille van die saligheid, aan ondersoekings wat vir my lyk of hulle sonder
saligheidsbetekenis is.’ In vergelyking met die striemende kritiek op Fremantle is
Langenhoven hier inderdaad sagmoedig in sy aanslag, een van die weinige kere waar
hy in 'n polemiek 'n afsydige standpunt ingeneem het - al was dit dan met 'n ondertoon
van verdriet, wat maklik in irritasie oor die onnodige getwis kon oorslaan!
Maar Langenhoven se eerste belangstelling en hartstog was uiteraard by Afrikaans
en die Afrikaanse boek. 'n Mens kon dus by voorbaat verwag dat sy ‘sagmoedigheid’
voor sy polemiese aanleg sou wyk wanneer Afrikaans en sy literatuur benadeel word.
Toe hy tydens 'n treinreis in die kiosk op die Mosselbaaise stasie nie 'n enkele
Afrikaanse boek of De Burger te koop kan kry nie, reageer hy op dié onreg teenoor
die Afrikaanse letterkunde en sy skrywers. Mosselbaai, sê hy in 'n bydrae van 16
September 1921 tot De Burger, is 'n plek ‘waar daar meer van die koning gemaak
word as in Buckingham Palace’. En dieselfde geld as 'n mens ander dorpe bekyk. In
die boekstalletjies op die verskil-
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lende stasies wat hy tydens sy rondreise besoek, sien hy ‘'n vreeslike kleurryke
uitstalling van ingevoerde boeke’, alles ‘boggoed wat nie in die verste verte naby
myne kom wat leersaamheid en stigtelikheid en oppervlakkigheid betref nie’. Op 'n
ernstiger noot skryf hy in De Burger van 12 Oktober 1921 dat dit nie net
Engelssprekende mense is wat op die treine ry nie en dat Engels nie meer die enigste
kultuurtaal van Suid-Afrika is nie. ‘Die enigste inheemse kultuur’, gaan hy voort,
‘staan vandag hier op ons krediet. En dit terwyl ons maar 'n halwe generasie gelede
begint het. In daardie oombliks-tydvakkie het ons meer letterkundige werk gelewer
in ons eie taal as wat daar in Hollands en Engels saam gelewer is sedert die aankoms
van van Riebeek.... Uit 'n nasietjie so groot as die bevolking van 'n derde-rangse
Engelse stad, en dan nog vir die oorgrote merendeel onbevoorreg met skoolopvoeding,
het ons so 'n proporsie van talent, net op een gebied, aan die wêreld gewys.’
Wat sy eie geskrifte betref, het hy van vroeg af in opstand gekom teen mense wat
sy werk sonder toestemming of erkenning gebruik, waarskynlik een van die redes
waarom ook Sarah Goldblatt na sy dood die ‘Chief’ se werk so jaloers teen
voornemende gebruikers beskerm het. Dit het nie vir hom in die eerste plek om
finansiële gewin gegaan nie, maar om die gebrek aan goeie maniere en fatsoen in
sulke gevalle. Wanneer die weekblad Die Voorloper ná die verskyning van sy Stukkies
en brokkies in 1911 sonder enige erkenning hoegenaamd dele daaruit oorneem en
selfs die naam van die skrywer verswyg, lei dit tot 'n brief van Langenhoven aan die
redakteur, al is sy hele uitgangspunt eerder om die blad te help as te strem en al
beskou hy dit as 'n eer dat sy werk op dié wyse versprei en verdere lesers vir Afrikaans
gewen word. Hy voel egter persoonlik gegrief oor die oornames, omdat Die Voorloper
by die publikasie van Stukkies en brokkies geen resensie daarvan gelewer het nie en
omdat sy drama Die famielie zaak by die verskyning besonder negatief deur die blad
bespreek is.6 Wanneer die tydskrif Die Ebenezer hom in 1922 aan dieselfde soort
oornames skuldig maak en byvoorbeeld sy gedig ‘Pappie se tuiskoms’ sonder
erkenning oorneem, eis Langenhoven deur sy prokureurs £ 100 van die blad. In sy
reaksie op hierdie optrede sê die redakteur, eerwaarde F.N. van Niekerk, hy is verbaas
om so 'n eis te ontvang. Hy was onder die indruk hy het Langenhoven met dié oorname
'n eer bewys! ‘Voorheen’, skryf hy, ‘het ek meesal my eie gedigte geplaas bô die
naam Kapenaar. Die laaste
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tyd het ek egter meer die kans aan ander digters gegee. Ek het geweet dat u stukke
in “Die Burger” onder kopie-reg was, maar ek is daar nie bewus van dat hierdie gedig
in “Die Burger” was onder daardie servituut nie.’ Eerwaarde Van Niekerk gaan
verder voort om Langenhoven te wys op die ‘groot opoffering’ wat sy tydskrif van
hom verg en hoe hy op sy ‘swak manier’ sy volk dien. As Langenhoven nou geld
van hom eis, moet hy noem dat hy totaal ‘onvermogend’ en ‘diep in die skuld’ is.
Hy vra Langenhoven om hom te vergewe en hom ‘die reg te gee van u literariese
vrugte te wys in “Die Ebenezer”’. Uit so 'n reaksie lei 'n mens af dat Langenhoven
nie alleen die taak gehad het om sy mense te leer lees nie. Hy moes boonop mense,
selfs redakteurs, leer om darem 'n mate van eerbied vir die geestesprodukte van
skrywers te hê en die elementêre ordentlikheid aan die dag te lê om verlof tot opname
aan te vra. In alle opsigte was die Afrikaanse literêre wêreld waarin Langenhoven
moes optree, 'n braakland.
Dit geld ook vir baie van die letterkundiges van sy tyd en mense in die drukkersen uitgewersbedryf en by die koerante met wie Langenhoven moes onderhandel, al
was daar indertyd ook onder hulle baie bevoegde mense - soos J.J. Smith en Frederik
Rompel - wat mettertyd van Langenhoven se beste vriende geword het. Dit het hom
egter nie verhinder om soms skerp te reageer as hy ongelukkig oor die Pers se optrede
was nie. Met die jare het sy reaksie op setters, korrigeerders, kritici en almal wat sy
tekste moes hanteer en beoordeel, legendaries geword.
In hoofstuk XVIII het baie van Langenhoven se tirades teen die Pers en sy klagtes
by Sarah Goldblatt reeds ter sprake gekom. Sy ongeduld met die mense van die Pers
en sy minagting vir die hoë here met oorsese doktorsgrade wat hom wou leer skryf,
het hy egter nie net in briewe aan Sarah Goldblatt of mededelings aan die Nasionale
Pers gelug nie. By meer as een geleentheid was dit die onderwerp van artikels of
onderdele van romans. In Die wagtende wêreld het die student in die wetenskap 'n
renons in sy vriend se literatuurstudie waarvoor ‘wolkerigheid van gedagte en
modderigheid van uitdrukking’7 klaarblyklik die eerste vereiste is. In 'n noot aan die
begin van Die laaste van die takhare waarsku Langenhoven die ‘malkuns-dissipels’
om nie hulle tyd of geld op dié drama te verkwis nie. ‘Al was hulle vir bekering
vatbaar sou hulle geen aanwins wees nie, en ek het belangriker werk om te doen as
om heeldag waansinnige belemmeraars uit my pad te skop. Ek hinder niemand by
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sy diens nie; ek doen myne na die beste van my kragte. My tyd snel verby en die
volk se behoeftes bly onvoorsien behalwe in geringe maat deur my en my vér te
weinige eenvoudige werkgenote.’8 Juis daarom het Langenhoven geen erg aan menings
van hierdie mense gehad nie en was hy meer geïnteresseerd in wat die gewone leser
van sy werk dink. Hy was kinderlik opgetoë toe hy op 'n keer by mense se huis
aankom en 'n luidrugtige geskater hoor - die reaksie van 'n huisgesin om 'n tafel by
die voorlees van Sonde met die bure. By geleentheid, so vertel sy medeparlementariër
C.R. Swart, van wie ook af en toe verhale in Die Huisgenoot gepubliseer is, het hy
'n brief van 'n Vrystaatse skoolseun ontvang. ‘Ek hou meer van Oom se stories as
van Langenhoven s'n’, het die seun geskryf. Toe Swart dit aan sy vriend vertel, was
Langenhoven se reaksie: ‘Wonderlik - dit is die grootste kompliment wat ek nog ooit
ontvang het!...Vir die eerste keer en uiteindelik word Langenhoven nou as standaard
erken!’9
Langenhoven se ervaring met die drukkers en koerantmense het nie net tot uitvalle
en onplesierighede gelei nie. Orals in sy werk is daar allerlei toespelings op die Pers
waarin hy sy bisarre geestigheid lustig laat botvier en in meer as een bydrae tot Aan
stille waters skryf hy spottend oor al die ergernisse. Een van die kostelikste stukke
in sy nalatenskap is ‘Sonde met die drukpers’,10 'n artikel wat, sover vasgestel kon
word, nooit gepubliseer is nie. Met die ‘drukpers’, sê Langenhoven, bedoel hy hier
nie die Nasionale Pers nie, alhoewel hy aan die ander kant ook nie bedoel om hulle
uit te sluit nie! 'n Voornemende skrywer verwag waarskynlik dat hy 'n manuskrip
na die pers stuur en binne 'n redelike tyd in gedrukte vorm terugontvang. Hierdie
‘verbeelding’, sê Langenhoven, ‘is 'n dubbele dwaling’. Die stuk kom nooit binne
redelike tyd te voorskyn nie; soms gaan die manuskrip na die papiermandjie toe. As
die pers dit wel vir publikasie aanvaar, word daar eers op hom ‘gebroei en aan hom
gekorriseer’, want wat ‘jy gesê het moet nooit so verskyn soos jy dit gesê het nie. Jy
moet vir iets anders aanspreeklik gehou word.’
Hierdie ‘knoeisug’, gaan Langenhoven voort, ‘is een van die hoë tradiesies van
die pers. Dis so 'n diepgewortelde gewoonte by koerante om dinge te sê wat nie so
is nie, en te verswyg wat so is, of anders te sê as soos hulle is, dat selfs wanneer dit
in hulle belang is om reg te sê soos 'n ding is, verdraai hulle hom tot hulle eie nadeel.’
As voorbeeld noem hy dan sy ervaring met die verslae van sy toesprake. ‘Ek het
altyd
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gesê’, begin Langenhoven, ‘ek weet nie hoe de ongeluk dit is nie, ek is ('n) slegte
spreker maar ek kry dit (tog) altyd reg om my gehoor te laat verstaan wat my
bedoeling is - buiten alleen die beroeps-gehoor, die mense wat betaal word om te
luister. Hulle kan my nooit verstaan nie. Maar ek begint nou teenswoordig te dink
dat daar ander redes is. Vereers die reeds genoemde algemene rede dat 'n nuusblad
onder die verpligting staan om onjuiste nuus te versprei. En daarby, in my geval, is
die verslaggeërs onder 'n mis-indruk. Hulle verbeel vir hulle dat ek onbekwaam is
om self te lieg of self dwaas te wees. Nou moet húlle sorg om leuens en dwaasheid
by te sit.’
Maar Langenhoven wil nie eintlik oor die werk van koerantmanne praat nie, maar
oor wat met die manuskripte gebeur wat hulle van ander mense ontvang. ‘Hulle taak’,
gaan Langenhoven voort, ‘is mos daar bloot werktuiglik, sou jy sê, nes die van 'n
telegraaf-beampte. Hulle moet net letter vir letter oordra van die een papier af op die
ander. Dis nie húlle saak of jy reg is (of) verkeerd nie. Dis ook nie hulle saak of jy
jou taal behoorlik kan versorg nie. Dis nie hulle brief nie, dis joue. Maar nou is daar
eenmaal in ons hoog-letterkundige Suid-Afrika nie 'n man wat 'n sinsnede kan opstel
nie, of daar is duisend ander wat beter weet hoe hy moes opgestel geword het. En as
hulle die minste kans kry sal hulle nie die skrywer gaan vra nie; hulle sal uitkrap en
verbeter. En al die tyd bly sy naam, nie húlle s'n nie, onder die geskrif staan. Verbeel
jou 'n bankklerk wat met jou tjeks en wissels so sou maak.’
Daarom dat Langenhoven kan sê ons mag ‘in baie opsigte agter die wêreld wees
in Suid-Afrika, maar aan beoordelaars kom ons nie kort nie’. En by 'n koerant is daar
nie net een beoordelaar nie. ‘Eers is daar’, skryf hy, ‘die klerk wat die briewe
oopmaak. Hy krap uit en korriseer en trek af en voeg by. Dan kom die brief by die
onder-redakteur. Hy doen dieselfde. Dan by die assistent-redakteur. Hy doen dieselfde.
Dan by die hoofredakteur. Hy doen dieselfde.’ Daarna gaan die ‘bontgemaakte ding’
na die drukkers, wat nog verdere verbeterings aanbring. Uiteindelik is daar Van
Donnerhellings, die proefleser, ‘die meester bo al die meesters, baas-ekspert bo al
die eksperte’. Veral die drukkers knoei geweldig. ‘Let op’, boots Langenhoven hulle
reaksie na, ‘daar is 'n stuk van Langenhoven hierdie slag. Hou die ink weg van daardie
stuk drukplaat; laat dit vaal uitkom. Sy werk word buitendien net deur 'n paar mense
gelees - hy is te hoog vir die laes en te laag vir
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die hoës. Maak hom vir daardie paar ook onleesbaar. Sy mal ywer vir noukeurigheid
is 'n bederf vir die joernalistieke tradiesie.’
Maar nog meer as teen die drukkers het Langenhoven gereageer op kritici wat sy
werk negatief beoordeel. Toe hy in 1919 deur Die Brandwag gevra word om iets oor
sy eie publikasies te sê, wei hy eers uit oor die ‘hoog-deskundige beoordelaars’ wat
uit Europa met ‘skitterende akademiese onderskeidinge’ terugkom en met 'n
‘aangeleerde...kultuursmaak’ ons literatuur wil beoordeel.11 Veel heftiger vaar hy in
‘Brief van die harlekyn’12 in Aan stille waters I uit teen die resensente wat sy rus en
sy stemming verstoor, gewone ‘leerjongens’ en ‘minderes’ wat hulle die reg aanmatig
‘om hulle meerderes te bespot, vuilwaterdraers om goddelike vuur uit te blus, esels
om engele te skop’. Wat hierdie mense doen, is om die kunstenaar ‘willens en wetens’
te hinder en sy skeppende vaart te fnuik. ‘Was dit nie beter’, vra hy dan, ‘as daar
meulestene aan julle nekke gehang was en julle in die diepte van die see versink was
nie? ...’
Soos ook by herhaling in sy briewe aan Sarah Goldblatt gaan Langenhoven se
heftigheid hier in skellerige kleinserigheid oor en sy oorgevoeligheid bevat 'n
paranoïese element. Hy sê dan ook in ‘Brief van die harlekyn’ dat die onbegrip en
negatiewe reaksie op sy werk hom dikwels ‘weke van slapelose nagte’ gekos het,
‘weke van onderbreking’ van die diens waarvoor hy bestem is. Juis daarom dat hy
kritiek as sodanig feitlik as iets uit die bose beskou het waarvoor daar - ten minste
in die situasie waarin die Afrikaanse literatuur hom bevind het - geen ruimte was
nie. Indien daar wel iets aan 'n werk van hom gehaper het, so was sy redenasie telkens,
dan het sy kritici vergeet dat hy vir die volk skryf, nie vir hulle nie. En as die ‘volk’,
'n begrip wat Langenhoven nooit die moeite gedoen het om te omskryf nie, dit goed
gevind het, was hy tevrede. Nooit, kan 'n mens byvoeg, het die ‘volk’ 'n werk van
hom swak gevind nie!
Indien iemand Langenhoven dalk op die logiese onhoudbaarheid van sy standpunt
oor die kritiek sou gewys het en op die onredelikheid om die oordeel van die ‘volk’
tot uiteindelike maatstaf te verhef, sou hy waarskynlik weer teen die ‘malkuns’-ideale
van die kritici met hul buitelandse opleiding uitgevaar het. In elk geval sou niks hom
verhinder het om steeds polemies op alle negatiewe kritiek te reageer nie.
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II
Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns het hoofsaaklik bestaan
uit ‘Akademiese Fariseërs’ met buitelandse doktorsgrade, waarskynlik vir
Langenhoven van die begin 'n aanduiding dat hy daar nooit heeltemal tuis sou wees
nie. Tog tree hy in 1913 toe tot die geledere van die Akademie. In 1914 hou hy sy
beroemde rede ‘Afrikaans as voertaal’ by die Bloemfonteinse jaarvergadering van
die Akademie en dien hy beskrywingspunte in oor die standaardisering van die
spelling en die opstel van ‘leermiddele’ by die onderrig van Afrikaans op skool.13
Hoewel Langenhoven aanvanklik 'n kort tydjie lid was van die kommissie wat
eenvormigheid aan die spelling moes gee, het hy weens sy politieke verpligtinge en
geografiese geïsoleerdheid op Oudtshoorn nooit 'n aktiewe rol daarin gespeel nie.
Vir die jaarvergadering van 1922 in Pretoria vra hy dat die Akademie die wenslikheid
moet bespreek dat skrywers nie - soos tot in daardie stadium die geval was - hulle
werk vir bekroning met die Hertzogprys moet voorlê nie, maar dat 'n keuse gemaak
word uit al die werk wat in die betrokke jaar verskyn het. In die afwesigheid van
Langenhoven het Gustav Preller die beskrywingspunt ingelei. Preller sê skrywers
beskou dit as 'n vernedering dat hulle ‘as het ware om die prys moet kom aanklop’.
Die voorstel is aangeneem en genl. Hertzog is versoek om toestemming te gee dat
‘alle letterkundige werke wat in 'n bepaalde jaar in Afrikaans verskyn het, vir die
prys in aanmerking sal kom’.
Dit mag wees dat Langenhoven, wat natuurlik uit 'n vermenging van
terughoudendheid en trots nooit werke van hom vir bekroning sou voorlê nie, met
reg kon gevoel het dat sekere van sy boeke beslis bekroningswaardig was. Tot 1922
is net Totius vir Trekkerswee, Jochem van Bruggen vir Teleurgestel en Leon Maré
vir Ou Malkop met die Hertzogprys bekroon. Van hierdie werke kon net dié van
Totius tot in daardie stadium met die beste van Langenhoven saampraat. Teleurgestel
en Ou Malkop was sonder enige twyfel literêr aansienlik minder as die beste stukke
in Ons weg deur die wêreld waarvan die eerste uitgawe reeds in 1913 verskyn het,
terwyl Langenhoven se twee allegoriese dramas en Sonde met die bure ook Van
Bruggen en Maré se bekroonde werke oortref. Maar hierdie vroeë werke is gepubliseer
vóór die instelling van die Hertzogprys of is weens die voorleggingsvereiste nie deur
die Akade-
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mie oorweeg nie. Indien Die pad van Suid-Afrika, wat in 1921 verskyn het, deur
Langenhoven voorgelê is, sou dit, gemeet aan die ander publikasies in daardie jaar
en die destydse maatstawwe, na alle waarskynlikheid met die Hertzogprys vereer
gewees het. In 1922 maak die Akademie geen toekenning nie.
Vanaf 1923 het alle werke van Langenhoven deur die nuwe bekroningsprosedure
in aanmerking gekom. In 1923 verskyn van hom Loeloeraai, in 1924 Die lig van
verre dae en Geeste op aarde, in 1925 Herrie op die óú tremspóór en in 1926 Die
laaste van die takhare en Mof en sy mense. In 1923 en 1925 maak die Akademie
egter geen toekennings nie, terwyl Ampie, die natuurkind van Jochem van Bruggen
in 1924 'n bekroning was waarmee daar sekerlik, selfs vandag nog, nie fout gevind
kan word nie. Tog kon Langenhoven seker ongelukkig gevoel het dat Van Bruggen
nou vir 'n tweede keer bekroon en hy verbygegaan is. Terugskouend meen 'n mens
dat sekere werke van Langenhoven in 1922, 1923 en 1925, toe die Akademie geen
toekennings gemaak het nie, beslis bekroningswaardig was. Miskien het die heersende
mode indertyd voorkeur gegee aan Malherbe se lirisme en is verhale soos Sonde met
die bure en Langenhoven se belangrike bydrae om 'n spreektaalmatige Afrikaans te
skryf, nie werklik na waarde geskat nie. Ook die diversiteit van sy werk, byvoorbeeld
Ons weg deur die wêreld, waarin daar naas verhaaltjies en samesprake ook verse,
prekies, spreuke en betogende prosa opgeneem is, het dit waarskynlik vir die
keurkommissies moeilik gemaak.
Tot enige optrede van Langenhoven by die tweede bekroning van Jochem van
Bruggen het dit in hierdie stadium nog nie gekom nie. Op 15 April 1925, terwyl die
voorbereiding van die wetsontwerp om Afrikaans as amptelike taal erken te kry, aan
die gang is, bedank Langenhoven egter uit die Akademie. Hy verstrek geen redes
nie, maar uit 'n brief van 18 April aan Sarah Goldblatt blyk dat sowel politieke as
literêre oorwegings tot sy besluit gelei het. Hy wil, so skryf hy, uit die Akademie
‘weg wees voordat hy 'n voldonge kombinasie is van 'n Sap-kliek met 'n
malkuns-kliek’. Prominente Sappe in die Akademie was destyds Preller, Engelenburg
en vermoedelik ook G. Besselaar, terwyl D.F. Malherbe, T.H. le Roux en P.C.
Schoonees saam met hulle by herhaling in hierdie jare in die keurkommissies vir die
Hertzogprys gedien het. Van hierdie mense was deur hulle studie in die buiteland
vir Langenhoven te ‘Diets’ georiënteer en te vol van die nuwerwetse literêre idees
waarvoor hy geen waardering gehad het nie.
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Wanneer die Akademie op sy jaarvergadering in Oktober 1925 besluit dat dit ‘in
belang is van die gesonde ontwikkeling van ons Afrikaanse taal om uit te gaan van
die standpunt dat Nederlands by ons onderwys erken moet word’ en by die onderrig
van Afrikaans 'n plek moet kry, is Langenhoven geweldig ontstoke. In 'n bydrae tot
Aan stille waters in Die Burger van 18 Januarie 1926 vra hy waarom Nederlands op
skool geleer moet word: ‘Ten bate van twee persent van die leerlinge wat tot
vrugtelose doktore en professore opgelei word om op hulle beurt in die toekoms 'n
verder twee persent van die volgende generasie tot vrugtelose doktore en professore
op te lei?...En gaan ons nou weer daardie afgegooide juk op ons kinders se nek sit?
En met dwang? Watter soort taal is Nederlands dan wat nie op sy eie bene kan staan
nie?’ Hy gaan voort: ‘Afrikaans was 'n veragte hotnostaal met alles teen hom: die
kultuur, die fatsoen, die geleerdheid, die gesag, die geestelikheid. Hy was sonder
dagblad, sonder tydskrif, sonder boek, sonder reg of eer of toegang. En hy het
gesegevier sodat hy vandag bo staan, ook bokant Engels en sover bokant Nederlands
dat Nederlands vandag moet soebat soos hy in die verlede moes soebat.’ Waarskynlik
het Langenhoven die Akademiebesluit nie goed begryp nie, want van 'n herinstelling
van Nederlands as skoolvak was daar geen sprake nie. Sonder om regstreeks na hom
te verwys, antwoord D.F. Malherbe in Tydskrif vir Wetenskap en Kuns van Maart
1926 en sê hy dat dit wel in die belang van die opvoeding en opleiding van die
skoolgaande jeug is om hulle met Nederlands as leestaal in aanraking te bring. Dit
sou trouens akademies onverantwoordelik gewees het om 'n taal en literatuur wat vir
die Afrikaanse kind so maklik toeganklik was en wat hy op 'n skinkbord aangebied
gekry het, van hom te weerhou.
Langenhoven se aanval op die Akademie oor die besluit om Nederlands weer deel
van die Afrikaans-leerplanne op skool te laat uitmaak, lei ook tot 'n reaksie van
Gustav Preller. In Ons Vaderland van 16 Februarie 1926 verskil Preller nie alleen
lynreg van Langenhoven oor dié aangeleentheid nie, maar verwyt hy sy medestryder
‘die onooglike stompstêrt-Afrikaans, wat ons kinders vandag op skool moet leer’,
die talle Anglisismes wat Langenhoven wil wettig en die ‘ontaarde taalgevoel’ wat
dreig om van Afrikaans ‘'n strakke, lidlose, stramme, stroewe...spraak’ te maak. Deur
Langenhoven se oorhaastigheid, sê Preller in 'n uitspraak wat vandag verbystering
wek, het hy nou daarin
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geslaag ‘om Afrikaans op skool in te voer vyftig jaar vóordat die tyd daartoe
aangebreek was’. Op hierdie kritiek het Langenhoven nie regstreeks geantwoord nie,
maar uit talle opmerkings in sy briefwisseling met Sarah Goldblatt blyk sy
ongelukkigheid oor Preller se uitlatings. Blykbaar moet Preller self aangevoel het
dat sy reaksie te buitensporig was, want in 'n brief van 11 April 1926 meen hy dat
hy Langenhoven se artikel verkeerd gelees of te heftig gereageer het. Hy glo egter
dat ons met Nederlands op skool ons eie moedertaal ‘onverbaster’ sal kan voortplant
en gaandeweg sal kan verbeter. In sy antwoord van 18 April 1926 blyk duidelik hoe
gegrief Langenhoven oor die hele aangeleentheid was. As hy self 'n man in die
openbaar verontreg het, so skryf hy, sou hy dit nie as voldoende beskou om dit privaat
te probeer herstel nie. Sy verwyt is dat Preller hom met ‘berekende beraad’ aan die
volk ‘veragtelik’ voorgehou, sy standpunt verkeerd voorgestel en hom foutief
aangehaal het. Preller misbruik verder sy eie posisie en gesag ‘om water op die meule
te keer vir die vyande waarteen óns al die jare gestry het, vernamelik sekere
onderwys-outoriteite...wat hulle uiterste doen om van ons taalonderwys op skool 'n
mislukking te maak’. Wat hy hom egter veral kwalik neem, is ‘dat jy verswyg dat
ek en jy saam in 1914 - 50 jaar te vroeg - die voorstel betreffende die invoering van
Afrikaans op skool, opgetrek het, wat deur die Akademie met jou hartelike
medewerking aangeneem is’. Die kwessie van Nederlands bring in hierdie jare 'n
verwydering tussen Langenhoven en Preller.
Maar met sy bedanking en sy aanval oor Nederlands op skole was die verhouding
tussen Langenhoven en die Akademie ook reeds erg gestrem. Hierdie stremming sou
weldra tot 'n hewige botsing lei. In 1926 ken die Akademie die Hertzogprys
gesamentlik toe aan Malherbe vir Die meulenaar, A.G. Visser vir die tweede
uitgebreide uitgawe van Gedigte en J.F.W. Grosskopf vir As die tuig skawe en Drie
eenbedrywe. In sy verslag sê die keurkommissie, bestaande uit E.C. Pienaar, P.C.
Schoonees en G. Besselaar, dat die ‘voortdurend groeiende stroom van letterkundige
produksie’ in Afrikaans die ‘omvang en verskeidenheid’ van die vorige jare oortref
en dat die beslissing daarom moeiliker as in die verlede was. Met die bekroning,
gaan die verslag voort, word nie te kenne gegee dat die bekroonde werke in alle
opsigte gelykwaardig is nie, ‘maar alleen dat hulle onder die afsonderlike
afdelinge...die eerste vir bekroning in aanmerking kom’.14 Onder die ander werke
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‘wat meegeding het, verdien veral die volgende eervolle vermelding: Chrissie en
Joey (Hettie Cillié), Mof en Sy Mense (C.J. Langenhoven), Patrys Hulle (E.B.
Grosskopf) en Jannie (Oom Sarel).’ Oom Sarel was die skuilnaam van P.C.
Schoonees, een van die lede van die keurkommissie!
'n Mens kon geredelik verwag dat die motivering vir die bekroning Langenhoven
se toorn sou laat ontvlam het. In Aan stille waters in Die Burger van 4 Januarie 1927
sê hy dat die verslag bloot al deur ‘die gehalte van redenering en uitdrukking’ 'n
voorbeeld is van die onbevoegdheid van die kommissie om ‘as regter oor die
skryfkuns’ van ander op te tree. Aangesien daar in vorige jare reeds soveel werk van
besonder hoë gehalte gelewer is, ‘vind 'n onvakkundige dit bietjie moeilik om 'n
denkbeeld te vorm van die verhewenheid wat in die afgelope jaar bereik is. En die
wonder styg tot nog duiseling-wekkende hoogtes wanneer jy verneem dat nie een
skrywer nie maar drie - uit óns nasietjie van drie-kwart miljoen! - daardie peil bereik
het. Maar dis 'n verblydende teken dat twee van die drie - of is dit ál-drie?, maar
minstens tog twee van die drie - doktore is, sodat daardie bevoorregte klas, steeds
en snellik in getalle toenemende ten koste van die res van die bevolking, tog dan
begint nuttig te word, in die gesagdraende estimasie van hulle kollegas.’
Dit is egter veral die ‘eervolle vermelding’ wat Mof en sy mense saam met drie
ander werke te beurt val, wat Langenhoven besonder grief. ‘Waar kry die kommissie
die reg vandaan’, vra hy, ‘om my nie net te beledig nie, maar te belaster? Ek het nie
my werk aan hulle ingestuur om mee te ding nie, hierdie nie, en geen ander nie, nou
nie en nog nooit nie. As ek, uit eie beweging, oordeel soek, dan soek ek nie die
oordeel van my minderes nie. Ek bedank hartlik vir die smaad van eervolle vermelding
deur so 'n kommissie en ek neem sterk eksepsie teen die voorstelling dat my werk,
wat deur al die jare heen nog te hoog was om hulle uitlandsverknoeide smaak te
bevredig, nou besig is om tot daardie peil te verval.’ Waarteen hy dit veral het, is dat
dié soort beledigings hom in sy werk hinder. ‘Daar moes voorsiening in die wet
gewees het’, sluit hy af, ‘om 'n werksman teen sulke soorte moleste te beskerm. Maar
terwyl daar nie is nie, soebat ek maar weer dat die Akademie, en die pers, en die
tydskrifte, en die hele rasende horde van self-opgeworpe resensente, my tog asseblief
ongehinderd moet laat om met my werk voort te gaan in die tydjie wat daar vir my
oorbly. Wan-
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neer ek een van die dae dood, sal dit tyd genoeg wees om van wurms geknaag te
word.’
En hoe gebelg Langenhoven werklik was, blyk uit 'n brief wat hy op 9 Januarie
1927 aan Sarah Goldblatt skryf. Mof en sy mense het, wat hom betref, nie ‘meegeding’
om die prys nie, maar slegs ‘in aanmerking’ gekom. ‘Ding die hele wêreld mee vir
Nobelpryse?’ vra hy. Hy verneem dat E.C. Pienaar, sameroeper van die
keurkommissie en opsteller van die verslag, nou ook van hom ‘vervreem’ is. ‘Ek het
nie met hom persoonlik te doen gehad nie,’ skryf Langenhoven, ‘maar as hy hom in
so 'n kliek meng moet hy verlief neem om daaronder getel te word.’ Hy gaan voort:
‘Waarom laat hulle my nie staan nie? Ek het nog nooit 'n boek met meer liefde en
toewyding geskryf nie as juis Mof, en hy is vir my vir die res van my dae tot 'n
galbitterheid gemaak sodat ek liewer nie aan hom durf dink nie.’ En hy sluit af, met
verwysing na die Akademie: ‘Damned cheek van 'n spul bloody fools - is hulle my
gelykes?...Wens ek kon hulle verdelg.’
Langenhoven se versoek dat hy met rus gelaat word, het egter op dowe ore geval.
Op 1 Februarie 1927 publiseer Ons Vaderland, die koerant van Preller, wat ook
sekretaris van die Akademie was, die volgende verklaring (klaarblyklik deur Preller
self geskryf): ‘Senator C.J. Langenhoven het meegeding vir die Hertzogprys en
“eervolle vermelding” ontvang. Nie tevrede daarmee nie het hy in Die Burger 'n
heftige aanval gemaak op die S.-Afr. Akademie se beoordelaars, en te kenne gegee
dat een van hulle ook meegeding het vir die prys!’ Daarop volg 'n verduideliking
van E.C. Pienaar. Die skrywer van Jannie, so sê Pienaar, het hom versoek om bekend
te maak dat dié novelle nie vir mededinging ingestuur is nie. Dit was slegs die skrywer
se bedoeling om 'n ‘onafhanklike oordeel’ te verkry. ‘Verder’, gaan Pienaar voort,
‘berus die eervolle vermelding van Mof en Sy Mense (C.J. Langenhoven) op 'n
misverstand. Die kommissie is nie verantwoordelik daarvoor nie, maar
ondergetekende. Dit verdien nie “die smaad van eervolle vermelding” nie en moet
dus geskrap word.’
Langenhoven se toorn was nou erg ontstoke. In Die Burger van 7 Februarie 1927
reageer hy skerp op Preller se uitspraak dat hy meegeding het om die prys en die
insinuasie dat hy die beoordelaars aangeval het omdat hy nie bekroon is nie maar
slegs eervolle vermelding gekry het. Hy beskuldig Preller dan ook van ‘twee opsetlike
leuens’. In antwoord op Pienaar sê Langenhoven dat hy wel gerugte verneem het
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dat die skrywer van Jannie 'n lid van die keurkommissie is. Nou beweer Pienaar dat
die boek deur die skrywer ingestuur is om 'n ‘onafhanklike oordeel’ te kry. ‘Sy
opvatting van onafhanklikheid’, sê Langenhoven, ‘verskil dan van myne.’ Met Pienaar
se verklaring is daar ‘nou 'n agterdog verwek waarop 'n verdere uitleg verskuldig is
as wat nog deur prof. Pienaar gegee is. Dit blyk, onderhewig aan korreksie wat ek
en almal van ons bly sal wees om te ontvang, dat een van die kommissie van
beoordelaars die anonieme skrywer is van een van die boeke wat beoordeel is, dat
hy die boek onder 'n skuilnaam ingestuur het, gedeeltelik aan homself, en “eervolle
vermelding” verkry het gedeeltelik van homself. Volgens sy eie uitleg, wat hy nou
deur die mond van prof. Pienaar gee, verstaan ek nie watter klagte hy kan hê nie. Hy
het geen prys gesoek nie, en geen prys gekry nie; hy het oordeel gesoek en oordeel
gekry. En die oordeel is eervol - 'n eer wat hy in elk geval nie soos ek die reg het om
te versmaai nie. Wat wil hy meer hê? En waarom moet die gesoekte en gekryde
oordeel nou geskrap word?’ Langenhoven wil nou van Pienaar weet of die identiteit
van die outeur aan die ander lede van die kommissie bekend was. Wat homself betref,
het hy geprotesteer dat hy 'n mededinger genoem word terwyl hy dit nie was nie.
Nou sê Pienaar dat hy persoonlik aan Langenhoven se boek ‘eervolle vermelding’
toegeken het. Pienaar het met ander woorde ‘die Kommissie laat sê wat hulle nie
gesê het nie’. Langenhoven is verbaas oor die ‘geagte professor’ se opvatting van sy
pligte as sameroeper van die kommissie, maar ‘ek wil graag sê dat as ek wis dat die
eervolle vermelding persoonlik van hom gekom het, ek dit 'n eer sou beskou het en
nie 'n smaad nie. Maar dit wis ek natuurlik nie, ek had nie met hom te doen nie; dit
was nie my skuld dat hy sy persoon met sy geselskap verwar het nie. Maar daarmee
is die saak nog nie suiwer nie. Ek het geklae dat hy ten onregte gesê het dat my boek
meegeding het. Sal hy as sekretaris15 so vriendelik wees om dit terug te trek?’
Hierop was Pienaar nou verplig om te antwoord. In Die Burger van 10 Februarie
1927 sê hy dat die hele saak, ‘met al sy onaangename uitvloeisels en verwikkelings’,
sy oorsprong in die woord ‘meegeding’ het. Dit is volkome waar dat Langenhoven
geen werk ingestuur het om mee te ding nie, maar hy het tog, ondanks homself,
meegeding, omdat die Hertzogprys-skenkingsakte bepaal dat alle letterkundige werke
in die betrokke tydvak in aanmerking kom. Nadat hy en die ander lede per
korrespondensie dit eens was oor die toekenning, het hy
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as voorsitter die verslag opgestel. En hier het hy die fout begaan om die verslag nie
weer aan sy medelede ter goedkeuring voor te lê nie. ‘Waar ons eens was oor die
bekroonde werke,’ skryf hy, ‘het ek gemeen uit die korrespondensie te kan aflei
watter ander werke eervol vermeld word. Ek het verkeerd afgelei. (Dis 'n verklaring
hierdie, nie 'n verskoning nie.) En omdat een van die lede pseudoniem meegeding
het, kragtens sy verskyning...maar sonder voorkennis van die ander lede (omdat hy
hulle onbevange oordeel wou verneem alvorens hulle in te lig) is hy ongelukkig
vermeld sonder sy voorkennis, wat natuurlik nie sou gebeur het as hy vooraf die
rapport onder oë gehad het nie.’
Pienaar se verklaring was nie vir Langenhoven bevredigend nie en net die nodige
aanmoediging om sy striemende satire te laat botvier. In Die Burger van 14 Februarie
1927 reageer hy met 'n aantal ‘Akademiese definiesies’. So byvoorbeeld is 'n
‘mededinger’ vir hom ‘iemand wat niks met 'n wedstryd wil te doen hê nie omdat
hy die prysregters onbevoeg beskou’, 'n ‘verklaring’ 'n ‘onheldere opheldering’, 'n
‘akademie’ 'n ‘kunsgesag bestaande uit skrifgeleerdes wat nie kan skryf nie,
selfbenoem met die doel om liksense aan skrywers uit te reik’ en 'n ‘regter’ 'n ‘lid
van die regbank wie se eie pseudonieme saak ipso facto onder verhoor kom’. Hierop
laat hy dan 'n verdere reaksie op Pienaar volg deur eers veralgemenend uit te wei.
‘Dit staan elke man vry’, skryfhy, ‘om so onbekwaam te wees as hy wil. Maar dan
moet hy hom nie self vorentoe stoot as 'n beoordelaar van ander mense se
bekwaamheid nie, as 'n model vir ander mense om ná te volg nie, as 'n opleier om
ander mense se kinders bekwaam te maak nie, as 'n uitdeler en toekenner van pryse
en getuigskrifte vir bekwaamheid nie. Hy moenie vir hom die reg aanmatig om aan
dierkundiges definiesies voor te skryf as hy self 'n krap definiëer as 'n rooi vis wat
agteruit-hardloop nie.’ Daarna staan hy stil by ‘taalbekwaamheid’ en sê hy dat die
mense wat daarvoor opgelei is, hopeloos onbeholpe is as hulle iets op skrif moet stel.
Daar is wel uitsonderings soos prof. Pienaar; ‘daarom pas hy nie in die Akademiese
geselskap waarin hy hom bevind nie’. Sy beswaar teen die jongste bekronings is
egter dat die keurkommissie nooit bymekaar was nie en geen oorleg gepleeg het nie.
Die toekennings is uit ‘haastige korrespondensie’ saamgestel. ‘Daar was drie
beoordelaars en daar is dus drie bekroondes. Was daar twaalf beoordelaars dan sou
dit vir 'n skrywer net so onmoontlik gewees het om 'n deel van die Hertzogprys te
vermy as vir 'n student 'n doktorstitel op die vasteland
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van Europa...Was die verslag deur een van die ander twee kommissarisse opgestel,
dan was daar 'n ander erelys. Hierteen lyk dit my, het skrywers van die betrokke jaar,
wat op hierdie soort eer gesteld is, rede om te kla. Hulle het dan gelyk met die
vereerdes meegeding, met of sonder eie wil, en waarom moet húlle kanse van verering
deur twee andersdinkende beoordelaars afgesluit word? As daar in so 'n skitterend
vrugbare jaar...so 'n plethora van prysverdieners was, hoe 'n lang lys van eerverdieners
moes daar dan nie gewees het volgens dieselfde metode van toekenning nie?’
Op hierdie artikel van Langenhoven het Pienaar nie geantwoord nie. Al was die
persoonlike verhouding tussen hulle nie versuur nie, kon Langenhoven tog nie enige
toegeneentheid vir die Akademie as liggaam ontwikkel nie. Toe Skaduwees van
Nasaret in 1927 die Hertzogprys met Van Bruggen se Ampie, die meisiekind en
Sangiro se Diamantkoors en Twee fortuinsoekers moet deel, wys Langenhoven in
'n brief van 24 Desember 1927 aan die sekretaris van die Akademie die £ 25 wat aan
hom gestuur word, van die hand, ‘natuurlik sonder bedoeling van onbeleefdheid’.
Die sekretaris was in hierdie stadium prof. D.B. Bosman van Kaapstad, die persoon
wat Mof en sy mense in Die Burger bespreek en oor wie Langenhoven sy striemendste
aanval geskryf het.
Maar nog was dit nie die einde van die struwelinge tussen Langenhoven en die
Akademie nie. Arthur van der Lingen, een van die weldoeners van die Akademie,
het testamentêr duisend versekeringsaandele aan die Akademie bemaak wat vyf jaar
na sy afsterwe as prysgeld vir die vyf beste letterkundige werke in Afrikaans uitbetaal
sou word. Toe die geld in 1929 beskikbaar word, benoem die Akademie 'n
keurkommissie wat die vyf werke aanwys: Ampie I en II (Van Bruggen), Uit oerwoud
en vlakte (Sangiro), Oom Gert vertel en ander gedigte (Leipoldt), Die vlakte en ander
gedigte (Celliers) en Ons weg deur die wêreld (Langenhoven). Die feit dat
Langenhoven se naam laaste op die lys staan, was genoeg om hom ook van dié
toekenning te laat afsien. Op 8 Oktober 1929 skryf hy aan Sarah Goldblatt hy
veronderstel dit sou te ooglopend gewees het om sy werke heeltemal uit die pryslys
weg te laat. Ongelukkig vir die Akademie het ‘die testateur egter nie genoeg pryse
nagelaat om my 20ste te sit nie. Nou ja. Vyfde en laaste rang.’ Op 29 Oktober skryf
Langenhoven aan die bestuurder van die betrokke versekeringsmaatskappy dat indien
die Akademie regstreeks as ‘prysregter’ opgetree het, ‘hy my die eer sou gelaat het
om volgens sy standaard, of gebrek aan standaard,
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geen werk van my onder die eerste vyf of onder die eerste vyftig te plaas nie...Met
die meeste hoffelikheid moet ek dus die aangebooie oordrag van aandele van die
hand wys en stuur dit hierby terug.’

III
Langenhoven se reaksie op die besluite van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal,
Lettere en Kuns toon telkens sy liggeraaktheid as sy eie skeppende werk in die
gedrang was. Hy kon egter self geniepsig op die werk van sy medeskrywers reageer,
al was hy altyd gunstig te spreke oor 'n digter soos Celliers en het hy waardering
gehad vir die werk van Fagan en M.E.R. By die vroeë dood van A.G. Visser op 10
Junie 1929, 'n digter wie se geestige poësie en woordspel tot hom moet gespreek het,
is hy besonder aangedaan - 'n aanduiding dat Visser se bekroning met die Hertzogprys
drie jaar tevore by Langenhoven geen kwade gevoelens teen sy mededigter gelaat
het nie. ‘Ag liewe,’ skryf hy op 12 Junie aan Sarah Goldblatt, ‘ek kan huil oor A.G.
Visser. Wens ek wis genoeg om 'n waardering te skryf. Hy was meer as al ons ander
saam. En ek sê dit nie nou-eers noudat hy dood is nie.’ Op 24 Junie publiseer hy in
sy Aan stille waters-rubriek 'n sonnet oor Visser.16
'n Mens kan vra of Langenhoven se oordeel nie dikwels deur persoonlike
vriendskappe of politieke en literêre afkeure gekleur is nie. Oor Totius se werk laat
hy hom byvoorbeeld in sy briewe aan Sarah Goldblatt negatief uit, maar 'n mens
wonder of die teleurstelling oor die kerklike afwysing van sy Gesange en die
ophemeling van Totius se Psalmberyming nie daarin 'n rol gespeel het nie. Vir
Grosskopf kon hy ná die negatiewe bespreking van Die Vrou van Suid-Afrika maar
nie lief word nie. Wanneer Sarah Goldblatt in 1924 betrokke is by 'n produksie van
'n Esau deur dié dramaturg en 'n negatiewe resensie oor die opvoering ontvang, toon
hy 'n bietjie leedvermaak. ‘Maar julle wou mos nou’, skryf hy op 23 September aan
haar, ‘hierdie ellendige ding opvoer uit 'n soort kulturele snobbery om hoë moderne
psigologies-futuristiese kuns te bevorder en 'n neerbuigende glimlaggie te kry van
die bowemenslike genie wat vir ons almal 'n modél geskep het, en julle mislukking
wat ek vooraf verwag het serves you right.’
Wat presies die basis was vir Langenhoven se afkeer van Leipoldt, is moeilik om
te agterhaal. In 1919 laat Leipoldt hom byvoorbeeld beson-
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der gunstig uit oor die heruitgawe van Ons weg deur die wêreld, al het hy minder
waardering vir die mediterende essays met hul ‘preekstoeltrant’ en gee hy voorkeur
aan die gewone taal van die samesprake.17 Politieke verskille kon wel 'n rol by
Langenhoven se gevoel teen Leipoldt gespeel het. Leipoldt was in 1924 'n
onsuksesvolle Volksraadskandidaat vir die Suid-Afrikaanse Party en Langenhoven
kon hierin die verraad gesien het van 'n Afrikaanse digter wat met sy verse oor die
Anglo-Boereoorlog gestalte gegee het aan die leed van sy eie mense maar nou by
die vriende van die Britse Ryk aanleun. Tog kan 'n mens nie van die gedagte loskom
dat lof aan andere by Langenhoven soms 'n gevoel van jaloesie gewek het nie. Reeds
op 11 Oktober 1923 verwys hy in 'n brief aan Sarah na Schoonees se
‘wierook-artiekel’ oor Die heks van Leipoldt, al kan dié stukkie snedigheid meer
regstreeks met sy minagting vir Schoonees te make hê. Toe Leipoldt in Die Volkstem
van 13 November 1928 die eerste van 'n reeks oorsigartikels oor die Afrikaanse
letterkunde publiseer en daarin smalend verwys na ‘die middelslag Afrikaner wat in
Ons weg deur die wêreld en dergelike vermoeiende handewerk voorbeelde van
letterkundige grootheid vind’,18 reageer Langenhoven heftig in Aan stille waters in
Die Burger van 3 Desember. ‘Nog nooit’, begin hy, ‘het ek Dr. C. Louis Leipoldt
die minste kwaad of leed aangedoen nie, en nog nooit het daar 'n woord van my teen
hom of teen sy werk verskyn nie. Hoe ons in ons smaak ook die een van die ander
verskil, en hoe min geesverwantskap daar ook tussen ons mag wees - ons kan mos
ook nie almal eners wees nie - ek beskou dit onwelvoeglik vir een skrywer om die
werk van 'n ander skrywer van sy eie tyd en volk uit 'n letterkundige standpunt te
veroordeel.’ Maar nou, sê Langenhoven, hou ‘die dokter...aan om my te vervolg’.
In plaas van te sê wat die beswaar presies is en hoe hy op die kritiek reageer, wys
Langenhoven lesers daarop dat Leipoldt se manuskripte voor publikasie deur sy
uitgewers hersien en verbeter word. Dit pas ‘so 'n leerling nie om vir hom die gesag
van 'n meester aan te matig om ander die les te leer nie’. Daarby - en hier begin 'n
politieke renons by Langenhoven deurskemer - repudieer Leipoldt deesdae self die
gedigte ‘waarmee hy oorspronklik ingang tot die hart van die volk gekry het’: hulle
‘nasionale strekking (is) hom teenswoordig tot aanstoot’.
'n Skrywer tot wie hy aanvanklik 'n sterk toegeneentheid op grond van sy eerste
bundel verse het, is D.F. Malherbe. Wanneer hy in Het Zuid-Westen oor Klokgrassies
skryf, stuur Langenhoven 'n eksemplaar
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van die koerant aan Malherbe, wat hom op 2 Junie 1914 daarvoor en vir die toesending
van Die Hoop van Suid-Afrika bedank. Miskien het Langenhoven nie van die reaksie
gehou nie, want Malherbe sê 'n mens mag dit eintlik nie, in die lig van die ‘verbasende
snelheid’ waarmee dit geskryf is, krities bekyk nie. Die ‘middeleeuws-allegoriese
gees wat daardeur waai’, sê hy verder, ‘sal op die duur nie bevredig nie, hoewel ek
goed kan verstaan dat so 'n opvoering onder omstandighede 'n sukses sal wees in ons
land’. Hy maan sy vriend egter om stadiger te werk, advies wat waarskynlik - in die
lig van Langenhoven se gevoel teen die spul ‘festinalenters’ op taalgebied - sy wrewel
sou gewek het.19
Wanneer Malherbe weer op 2 Desember 1918 aan Langenhoven skryf, het Die
Vrou van Suid-Afrika met J.F.W. Grosskopf se resensie en Langenhoven se reaksie
daarop verskyn.20 In sy brief noem Malherbe hoe Langenhoven eenmaal ‘met 'n vloed
van geesdrif’ oor Klokgrassies geskryf het. Dit was oordrewe lof in 'n tyd toe almal
dit nodig gevind het om aan die Afrikaanse kultuur en literatuur te bou, al sou
Malherbe indertyd dankbaar gewees het vir enige teregwysing. Vandag, so meen hy,
is dit nie nodig om te vlei of oortollig op te hemel nie. Streng kritiek kan trouens 'n
skrywer help en opbou. In die lig hiervan vind Malherbe sy vriend se reaksie op
Grosskopf besonder pynlik. Hy het die saak met Grosskopf bespreek en hy kan
Langenhoven verseker ‘dat bij hom nie die minste sweem van 'n motief tot
verdagmakerij was nie’. As hy die reaksie goed begryp, was dít veral wat
Langenhoven gegrief het. ‘Jij moes’, gaan Malherbe voort, ‘jou aan sijn of enige
kritiek nie in die minste gesteur het nie, afgesien van die juistheid of verkeerdheid
daarvan. Ek het ook al onbillikheid en skewe voorstelling in kritieke moet sluk, maar
ek gaan mij nie daardeur van mijn doel en strewe laat wegtrek nie. Dis daarom dat
ek so jammer was toen ek merk, dat jij jouw boek uit die handel gaan terugtrek het.
Al het jij daar eie hartstog bevredig, jij het jouw volk benadeel, en dit mag nie.’ Albei
Langenhoven se allegoriese dramas is as ‘spieël van ons geskiedenis’ van die grootste
waarde en hy het self tydens 'n opvoering by hom 'n traan voel opkom, maar albei
stukke skiet vir hom artistiek te kort. In Die Vrou van Suid-Afrika hinder die tweespalt
tussen die Britse ideologie en die ‘sondige uitvoerders’ daarvan. Wanneer
Langenhoven in die tweede voorwoord tot Die Hoop van Suid-Afrika geprikkeld sê
dat die geniale kunstenaar sy eie wette maak, vra Malherbe waar die wilde
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manne van die ‘Sturm und Drang’ wat alle reëls verwerp het, vandag is. Daarby moet
Langenhoven hom afvra in watter gevaar hy die ‘onverstandige, onrijp
aspirant-skrijwer’ met so 'n standpunt bring.
Wat Langenhoven se reaksie op hierdie brief was, is onbekend. Malherbe spreek
egter kritiek uit op Langenhoven se skeppende werk, die onbillike wyse waarop hy
Grosskopf behandel en die gevaar wat sy verwerping van alle reëls vir die jong
skrywer inhou. Vir iemand soos Langenhoven sou hierdie besware groot gewig gehad
het. Hy kon moeilik Malherbe as 'n blote ‘Akademiese Fariseër’ uitkryt, maar aan
die ander kant was Langenhoven nie 'n goeie verloorder nie. Of hierdie kritiek die
oorsaak van 'n verkilling in hulle verhouding was, weet 'n mens nie, maar op 21
November 1921 laat Langenhoven Malherbe weet dat hy nie verlof tot opname van
sy werk in 'n bloemlesing kan gee nie. ‘Julle hooggeleerde mense...het nog gedurig
en konsekwent uit julle pad gegaan om my werk af te breek, en van julle oogpunt is
dit seker reg ook, want met my skrywe hou ek nie die klas voor oë wat my beter kan
leer as ek hulle nie, maar die arme onbevoorregte volk. En daarom by so 'n
bloemlesing as ek verstaan wat jy in die oog het reken ek dit nie meer as reg dat
alleen sulke werk met die akademiese imprimatur vereer word wat akademiese
kuns-toetse kan deurstaan: sulke skrywers b.v. as Dr. T.H. le Roux, Dr. Grosskopf,
en 'n menigte ander.’
Waarskynlik moet Malherbe sy vriend tog tot opname oorgehaal het, want in
Afrikaanse letterkunde: 'n Bloemlesing wat in 1922 verskyn, word van Langenhoven
wel ‘Die Stem van Suid-Afrika’ en ‘Pappie se tuiskoms’ - maar dan met uitdruklike
vermelding van ‘Op versoek onveranderd’ - oorgedruk. In sy briewe aan Sarah
Goldblatt in die twintigerjare is Langenhoven toenemend negatief oor Malherbe se
werk. Na 'n opvoering van Malherbe se Koringboere skryf hy op 27 September 1924
aan haar dat die dialoog, hoewel humorloos, lewendig genoeg is. ‘Maar’, gaan hy
voort, ‘daar is geen punt of plan in die ding nie. Twee broers, een 'n lae skurk; die
ander bedoel (glo) om die held te wees en op die ou end 'n blackmailer. Voorin 'n
klomp karakters wat later sommer doelloos rondloop, en 'n omsonse21 onbehoorlike
politieke by-motief wat totaal irrelevant is.’ En as Die meulenaar van Malherbe op
skool voorgeskryf word en die Joodse gemeenskap van Oudtshoorn 'n versoekskrif
opstel om beswaar te maak teen die beledigende uitbeelding van hulle mense, gaan
lees Langenhoven die roman. Hy is
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veral geskok oor die passasie waarin die Jode uitgeskel word vir bosluise wat net op
ander teer sonder om iets by te dra. Die Nasionale Party sal nou daaronder moet ly,
asof ‘wie van ons ook aanspreeklik is vir die skrywer of vir die kommissie wat
voorskryf’. Maar in die eerste plek is hy ontstig oor die wyse waarop die Jode se
menswaardigheid aangetas word. ‘Die passasie’, skryf hy op 5 Mei 1929 aan Sarah,
‘is 'n skandaal; Klokgrassies is so 'n kerkman dat hy my wil gelooftoets; en dan is
dit sy Christelike liefde. En dan om so 'n ding vir kinders voor te skryf om hulle te
leer om ander nasies wat saam met hulle hier woon uit te skel - ons wat so kleinserig
is wanneer ander ons uitskel. Met sulke soort verdommery het 'n mens te kampe.’
Dat Langenhoven in sy brief aan Malherbe naas Grosskopf ook die naam noem
van T.H. le Roux - iemand met wie hy vroeg na sy ‘bekering’ swaarde gekruis het is 'n aanduiding dat hy selfs vriendelik uitgesproke kritiek nooit vergeet het nie.
Wanneer Le Roux hom vra om van sy werk vir 'n bloemlesing af te staan, weier hy
die nodige vergunning. ‘Ek onthou nog’, skryf hy op 31 Julie 1921 aan Sarah
Goldblatt, ‘hoe hy my kwaadwilliglik in die Brandwag aangeval het.’ Op 21 Augustus
van dieselfde jaar gee hy wel toestemming aan E.C. Pienaar om ‘Die Stem van
Suid-Afrika’ op te neem, maar hy weier alle biografiese besonderhede. ‘Soveel as
hulle ooit van my sal weet - nie van die uiterlike nie maar van my - staan in my
werke’, skryf hy op 28 Augustus 1921 aan Sarah, 'n uitspraak wat hy later in die ‘Eie
lewenskets’ in Aan stille waters I sal herhaal.22 En as J.J. Jordaan hom in 'n brief van
28 Augustus 1928 om 'n bydrae vra vir 'n reeks leesboekies vir die laerskoolstanderds
en byvoeg dat dit onder sy hoofredakteurskap maar met Leipoldt en Schoonees as
die ander redakteurs staan, skryf Langenhoven op 31 Augustus terug: ‘Met die oog
op die minagting wat deur die mederedakteurs vir my werk gekoester word en deur
hulle in die openbaar uitgedruk is, deur die een openlik en deur die ander laaghartiglik
onder 'n skuilnaam of sonder 'n naam, is alle oorweging van u versoek vir my
onmoontlik geword.’23 In elk geval het Langenhoven 'n hekel gehad aan letterkundiges
wat sy werk in sulke leesboeke wou gebruik, ‘die
bloemlesing-skêr-en-gompot-literateurs’ en ‘self-nieskrywende boekproduseerders’
wat aanhou om hom te ‘belol’.24
Veral M.S.B. Kritzinger, wat uitvoerig oor Langenhoven geskryf het en graag in
sy Plate-atlas by die Afrikaanse letterkunde 'n foto van
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Langenhoven wou opneem, het besondere moeite gehad om toestemming daarvoor
te verkry. Die aanvanklike weiering het, naas Langenhoven se inherente afkeer van
biografiese besonderhede en medewerking met literatore, waarskynlik sy oorsprong
gehad in 'n reeks lesings wat Kritzinger in Junie 1929 in Pretoria gehou en daarna
in Die Volkstem gepubliseer het.25 In 'n brief van 1 Julie aan Sarah Goldblatt trek
Langenhoven te velde teen ‘daardie verdomde swaap Kritzinger’ se artikels en hy
vra ‘watter...leuens...deur die nageslagte heen (oor hom) vertel (sal) word as dit in
...(sy) lewenstyd al so gaan’. Hy skryf 'n reaksie op Kritzinger, maar vra haar om dit
aan J.J. Smith voor te lê. In 'n naskrif versoek hy dat die stuk tog maar teruggehou
word, maar dat sy dit aan Smith ter insae moet gee. Tog verskyn twee artikels van
hom oor Kritzinger op 12 en 19 Augustus 1929 in Die Burger.26
In hierdie skitterende satiriese reaksie sê Langenhoven dat ‘nie eens sy voorspelde
sterfelike dood’ die ‘lecturedery en behandeldery’ oor hom sal laat ophou nie. Dan
eers sal die ‘proefskrifte en kontrowersies’ dreun en hy sal nie daar wees om met
‘liggeraakte ongeduld’ tereg te wys nie. Hy wys spottend op die karakterisering van
hom as 'n man van die ‘kinderlikste eenvoud’, met 'n oog ‘vir al die skoonheid van
die natuurlike Skepping’ en 'n afkeer van ‘kunsmatige namaaksels’. Wanneer
Kritzinger sê dat die skrywer ‘te liggeraak’ is en die reg opeis ‘om te sê wat hy wil’
terwyl sy opponent sy ‘mond’ moet hou, reageer Langenhoven: ‘My magtig, die saak
is net presies andersom. Die laaste ellendige snuiter van 'n boekbeoordelaar wat te
vlak van gees is om die beoordeelde te begryp - noodwendig te vlak, want 'n man
van enige diepte het self iets te sê pleks van hom uitsluitend besig te hou met
papegaai-geleerde terme sonder inhoud soos “uitbeelding” en “plastiek” en “esteties”
toe te pas op wat ander mense gesê het - juis hy is die man wat “die reg op-eis” om
van jou werk te sê wat hy wil en jy moet jou mond hou. As hy jou uitgeskel het en
jy slaan terug, wil hy en sy hele verwantskap die stuipe kry.’ Kritzinger voel volgens
hom gegrief dat ‘Langenhoven se privaat lewe so duister-verborge bly dat
letterkundige doktore nie in staat gestel word om kolleges daaroor te hou nie’. As
voorbeeld haal hy dan Kritzinger se bewering aan dat die skrywer saam met Smuts
en Hertzog op Stellenbosch was. Hy het egter dié twee here ‘tot...(sy) genot en hulle
verdriet’ eers ontmoet nadat hy ‘al die letterkunde vergeet had wat die doktore op
Stellenbosch hulle ingespan het om...(hom) te leer’. Juis daarom wil hy van
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‘Langenhoven se lewensloop en beroep, sy ouers en kinders en ander
famieliebetrekkings, sy herkoms en sy waarskynlike bestemming’ liewers niks sê
nie. Van Shakespeare, so voeg hy geestig by, ‘weet ons omtrent glad niks buiten dat
hy nie die skrywer is van sy werke nie. Van Homerus weet ons ook niks buiten dat
hy in al die stede van Klein-Asië en Griekeland gebore is en dat hy ook nie sy werke
geskryf het nie maar 'n ander man van dieselfde naam. Van al die ander skrywers
weet ons te veel - met die gevolg dat die letterkundige doktore nie hulle studente die
mense se werke laat bestudeer nie maar hulle tyd verkwis op stoffelike bysake.
Buitendien is skrywers nooit die mense wat ons ken nie. Dis die bekende weg van
God om gebruik te maak van die minste vir die hoogste. Die boodskapper as persoon
raak weg in die diens van sy boodskap.’
Wanneer Kritzinger dan 'n foto en 'n voorbeeld van 'n manuskrip vir sy beoogde
Plate-atlas vra, weier Langenhoven aanvanklik. 'n Verdere brief waarin Kritzinger
sy versoek herhaal, dit jammer vind dat Langenhoven se publikasies nie in die Noorde
aangekondig word nie en sê dat hy graag meer liefde ‘vir u werk en u persoon
gaande...(wil) maak’, beantwoord Langenhoven op 19 September 1930. ‘Ag hemeltjie
tog,’ skryf hy, ‘moet ek nog 'n slag probeer om die vraag te beantwoord wat ek sou
gedink het wat homself beantwoord - waarom ek nie in die plateatlas wou, of moes,
opgeneem word nie? Wat daarmee beoog word is immers tog nie 'n versameling van
snyers en spekulateurs en resensente nie maar van mense wat iets vir ons letterkunde
gedoen het. Van laasgenoemde klas word ek van gesagsweë uitgesluit. Dat ek
dankbaar is vir die uitsluiting aangesien ek liewer sou gewens het dat ek doodgebore
was as dat ek aan die betrokke standaard sou voldoen, verander nog nie die saak nie.
U onthou mos die ou storie van die prins wat die tronk besoek het. Al die gevangenes
was onskuldig, op valse klagtes daar gebring. Maar eindelik kry die besoeker darem
een wat skuld erken. Daardie skurk se boeie het hy toe laat afslaan en hom laat loop.
Hy was te laag vir so 'n deugdelike geselskap.’ Hy gaan voort: ‘U is so lief om aan
die hand te gee dat dit jammer is dat daar nie aankondigings van my werk in die
noorde verskyn nie. Maar met die oog op my ondervinding van beide noordelike en
suidelike resensies in die verlede sal ek nou maar wag tot daar beoordelaars opdaag
wat genoeg my meerderes is om my my ambag verder te leer. Intussen moet die soort
resensente wat tot dusver opgetree het as borge van hulle eie
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bevoegdheid maar sonder my klaarkom soos ek sonder hulle.’ En hy sluit af: ‘Maar
u, geagte Dr. Kritzinger, is erger as die knaende weduwee by die onregvêrdige regter.
U oorweldig my met minsaamheid. Nou ja, goed dan. As u nog met u versoek volhou,
sit dan die “Mof en sy Mense” (onthou u die “Volkstem”-resensie?) se portret in die
atlas - maar dan met volledige facsimile van hierdie brief.’ Toe die plateatlas in 1931
verskyn, word Langenhoven se brief dan ook volledig afgedruk. Op die
teenoorgestelde bladsy verskyn Langenhoven met Herrie-Mof,27 'n foto wat ons,
volgens die byskrif, ‘sommer laat sien dat hy 'n groot vriend van honde is’. Nie dat
Langenhoven besonder tevrede was met die plateatlas nie! In 'n brief aan Sarah
Goldblatt sê hy dat hy maar baie huiwerig was oor sy insluiting. Nou is sy ergste
vrese bewaarheid, want hy verskyn op één en dieselfde bladsy as ‘daardie vent’. En
dié ‘vent’ is niemand minder nie as...C. Louis Leipoldt!
Een van die heftigste polemieke wat Langenhoven in die vroeë twintigerjare
ontketen, is dié na aanleiding van Die prosa van die Twede Afrikaanse Beweging, 'n
Amsterdamse doktorale dissertasie wat in 1922 verskyn,28 al was daar in tydskrif- en
koerantartikels reeds 'n aanloop daartoe. Die promovendus is P.C. Schoonees, ‘daardie
laksman van die kunstenaars’, soos D.J. Opperman vir Langenhoven self in 'n
verbeelde rede by 'n huldiging in 1964 laat sê.29 Reeds voor die publikasie van sy
proefskrif sê Schoonees in 'n artikel in Die Huisgenoot van Junie 1920 dat die tyd
waarin ons 'n boek aanbeveel eenvoudig omdat dit in Afrikaans geskryf is, besig is
om verby te gaan. ‘Nasionale eersug’, so stel hy dit, ‘het nog nooit 'n letterkunde
van blywende waarde gefabriseer nie, eenvoudig omdat dit iets is wat nie gefabriseer
kan word nie.’ In sy dissertasie van twee jaar later vind hy dit gepas om 'n ‘eresaluut’
aan al die ‘voortrekkerskrywers’ van die verlede te bring, maar die ‘gevoel van
piëteit’ hoef nie ons kritiese vermoë te verlam of te belet dat ons 'n streng estetiese
oordeel uitspreek nie.30 ‘Nou dat die taalstryd feitlik afgeloop is,’ skryfhy, ‘word dit
tyd om vas te stel, wat ons tot dusverre bereik het; om te waardeer wat skoon is, om
te laak wat gebrekkig is. Tyd ook, om die voortbrengsele van ons kuns te meet aan
die meesterstukke van die buiteland. Want ons wil vorentoe beur! Ons wil Suid-Afrika
“hoog opstooten midden in de vaart der volkeren”. Ons wil nie 'n pieperig-bleek
kasplantjie hê nie, wat alleen 'n sukkelbestaan kan voortsleep in 'n vaderlandse
broei-atmosfeer. Dit moet 'n kan-niedood wees, wat ook die kritiek van ons Dietse
stamgenote nie kan ont-
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wortel nie, in vaderlandse bodem geplant, maar tog bestand teen alle wind en weer.’31
'n Mens kon geredelik verwag het dat Langenhoven nie met hierdie suiwer estetiese
uitgangspunt in die besondere omstandighede van die Afrikaanse skrywer genoeë
sou neem nie. Vir hom sou Schoonees se maatstaf, met die aanhaling uit Van Deyssel,
te veel lyk na 'n poging om nuwerwetse idees en 'n ‘uitlandse’ kunsideaal op ons
literatuur af te dwing, met ignorering van die feit dat die Afrikaanse leespubliek nog
grotendeels opgevoed moet word om te lees en daarom veral didaktiese leesstof
nodig het. ‘Met ons boeke, met ons tydskrifte, met ons koerante, behoort ons veral
diegene te help wat hulle nie self kan help nie’, skryf hy in Die Burger van 17 April
1922. Hierop reageer Schoonees in Die Huisgenoot van Augustus 1922. Met verdere
aanhalings uit die kunsopvattinge van die Tagtigers, waarvoor Langenhoven kragtens
sy hele missie vir sy kuns geen waardering kon gehad het nie, sê Schoonees dat die
man wat bydra tot die kulturele opheffing van ‘die duisende onbevoorregtes van ons
volk’, soos Langenhoven dit formuleer, ongetwyfeld 'n ‘edele werk’ verrig. ‘Maar
om nou aan al ons skrywers, ons kunstenaars, so 'n didaktiese dwang te gaan oplê,’
gaan hy voort, ‘is in stryd met die eerste beginsels van alle kuns.’ Dat daar van alle
goeie kuns 'n ‘veredelende werking’ uitgaan, is vir die kunstenaar iets ‘bykomstigs’
en nooit sy ‘doel’ nie. In sy reaksie in Die Burger van 4 September 1922 sê
Langenhoven dat daar ‘nou eenmaal sekere skoolse reëls’ is waaronder die skrywer
moet buig indien hy hom nie die oordeel van die ‘akademiese Fariseërs’ op die hals
wil haal nie. Die werk van skrywers wat die gehoorsaamste is, bly egter meestal
‘middelmatig en onoorspronklik’. Dié wat oorspronklik is - ‘en dus abnormaal,
ketters, tugteloos - laat nie vir hulle van hulle geleerde meerderes en geestelike
minderes wette voorskryf nie’. Indien dít nie die geval was nie, ‘kon ons net so goed
die beterwetende pedante self aan die skryf sit’. Met hierdie uitspraak mik
Langenhoven ‘nie so erg op meneer Schoonees as sodanig nie. Ons was almal jonk,
en as ons toe ook beter geweet het as ons meerderes in ouderdom, het hulle ons maar
onbeantwoord laat begaan, wetende ons sou ons tog nie laat teregwys nie. Maar
meneer Schoonees is 'n tipe van 'n klas waaronder daar ook oueres is - want die
ouderdom bring nie altyd wysheid nie, hoewel ek goeie hoop het dat dit in sy geval
die uitwerking sal hê. Daarom neem ek nou maar die seun as 'n gerieflike handvatsel
om 'n

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

613
skool te kasty; nie vir plesier nie, want dis 'n stok-ou vraagstuk hierdie en daar is
baie nuwe werk wat op my ou hande wag. Maar ons Afrikaanse letterkunde leg in
sy wieg; hy het beskerming nodig teen sy vyande. Die grootste vyande van alle kuns
is die katedrale kuns-eksperte.’ Schoonees se verweer hierop in Die Huisgenoot van
November 1922 was dat hy ‘die volkome soewereiniteit van die kunstenaar bepleit
teenoor adv. Langenhoven se didaktiese dwangmiddels wat hy aan al ons skrywers
wil oplê’.
Hierdie meningswisseling was slegs die voorspel tot die hewige polemiek wat op
die publikasie van Schoonees se dissertasie sou volg. Wanneer Die prosa van die
Twede Afrikaanse Beweging verskyn, skryf Langenhoven 'n reaksie vir sy Aan stille
waters-rubriek. Toe hy dit op 20 Desember 1922 aan Sarah Goldblatt pos, sê hy in
'n begeleidende brief dat hy Schoonees ‘te lyf geloop (het) oor sy skandalige
behandeling van arme ou Von Wielligh’, al moet hy Die prosa van die Twede
Afrikaanse Beweging ‘tot my spyt...hoog plaas’ - 'n insiggewende opmerking as 'n
mens dit lees teen die agtergrond van Langenhoven se heftige artikel.
Langenhoven se reaksie verskyn op 25 Desember 1922 in Aan stille waters in Die
Burger onder die opskrif ‘Die dokter se viviseksie’. Hy begin sy artikel met 'n
‘hedendaagse’ weergawe van 'n Ou-Testamentiese verhaal: ‘Koning Ahasveros kon
een nag nie slaap nie. Hy had nie 'n rakkie letterkundige boeke voor sy kooi om 'n
roman of 'n drama van uit te soek om die lange ure van die nag om te kry nie; in sy
dae had 'n koning minder voorregte as 'n kneg vandag. Maar hy het die beste middel
ter hand geneem wat darem vir hom beskikbaar was. Hy het die argiewe van sy tyd
laat bring en vir hom daaruit laat voorlees. Miskien trouens was hulle interessanter
ook as gewone verdigsels. Ja, hy het op een baie interessante stukkie geskiedenis
uitgekom waarvan hy blykbaar nog nie wis nie - dit was vir hom weggesteek om 'n
oorsaak. Politieke skelmery is baie ouer as die letterkunde. Hulle lees vir hom voor
dat daar twee van sy vertrouelinge was wat hom moes bewaak en beskerm teen
verraderlike aanslae, en dat juis daardie twee 'n komplot gesmee het om die koning
te vermoor. Maar die sameswering was betyds uitgebring deur 'n ou Jood Mordechai.
Toe vra die koning natuurlikerwys watter eer en verhoging aan Mordechai gedaan
was vir hierdie diens dat hy die koning se lewe gered het. En die voorlesers soek die
argiewe deur maar hulle moes antwoord dat daar - natuurli-
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kerwys - niks aan Mordechai gedaan was nie. As hulle meer wis as wat in die argiewe
geboekstaaf was, kon hulle die koning verder berig het dat daar 'n galg aan die maak
was om Mordechai op te hang.’
Hierdie verhaal maak Langenhoven dan van toepassing op Schoonees se
behandeling van sy ou ‘lettergenoot’ G.R. von Wielligh, wat ten spyte van byna
volslae gesigsverlies 'n groot aantal boeke gepubliseer het, die enigste figuur uit die
Eerste Afrikaanse Taalbeweging wat ook aktief in die Tweede optree. Van ‘daardie
ou dae af, byna 'n halfeeu gelede onder die verguisde kleine bende wat begin het om
aan ons arme volk sy eie taal te gee toe daar nog glad niks was nie, is Von Wielligh
aan die werk; en deur die dae van sy blindheid heen het hy gewerk; en vandag, met
die sterk bril en die twee vergrootglase waarmee hy 'n kolletjie met vyf-ses letters
kan sien, werk hy met 'n ywer en toewyding wat...ek weet nie van my maters
nie...maar wat vir my met skaamte vervul.’ Ahasveros sou gevra het: ‘Wat eere en
verhooging...is Von Wielligh hierover gedaan?’ In plaas van dankbaarheid wy
Schoonees nou 'n hoofstuk aan Von Wielligh wat feitlik volledig, dertig bladsye
lank, negatief is. ‘Ek weet nie of...(Von Wielligh) fyngevoelig is nie’, skryf
Langenhoven. ‘Maar ek weet, sonder om hom te ken, waar sy skat en waar sy hart
is...Ek sou graag begeer het, as dit moontlik was, dat hy nie hierdie boek van dr.
Schoonees in die hande sou kry om met sy sterk bril en dubbele vergrootglase hierdie
hoofstuk ses-lettergewys deur te lees nie.... Oor die gehalte van sy werk spreek ek
self geen oordeel uit nie - ek beoordeel nooit Afrikaanse werk nie...Ek glo Von
Wielligh, wat soos ek maar 'n werker is, hoewel 'n baie vlytigere, het nog nooit my
werk gekritiseer nie...Maar as sy werk hoe so swak en vol gebreke was, uit 'n doktorale
oogpunt besien - hy het nie vir dokters geskryf nie. Ook nie om met sy skrywe tot
dokter gepromoveer te word nie. Hy het geskryf vir diegene wat niks anders had om
te lees nie en niks anders sou kon verstaan nie: vir duisende en duisende driekwart
blindes het hy 'n sterk bril en vergrootglas verskaf. Wat sou dit vir die arme
onbevoorregtes gewees het - met hulle geestelike kwart gesig - as die glase wat
daardie gebreksgenoot vir hulle voorsien het, van hulle weggehou was? As Von
Wielligh niks geskryf het sodat Schoonees niks kon kry om sleg te maak nie?’
In antwoord hierop reageer Schoonees in Die Burger van 6 Januarie 1923. ‘Ons
is dit nou al gewend’, skryf hy, ‘dat adv. Langenhoven in plaas van rustig in te gaan
op argumente, heftig begin uit te vaar, by
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voorkeur teen akademiese geleerdes, of te wel “skrifgeleerde ape”...Dat adv.
Langenhoven weinig of geen begrip het van die roeping van die literêre kritiek, het
ek al voldoende aangetoon in my “Huisgenoot”-artikel, Novembernommer, asook
in my dissertasie.... Dit spreek vanself dat 'n kritikus die omstandighede waaronder
'n letterkundige werk ontstaan is, die milieu waarin die skrywer gewerk het, in
aanmerking sal neem. Daaruit kan gewoonlik sekere eienaardighede in die werk
verklaar word. Tog bly dit altyd bykomstighede wat uit kultuurhistoriese oogpunt
belangrik is, maar nooit deurslag kan gee wanneer dit op letterkundige skoonheid
aankom nie.’ Von Wielligh, so gaan Schoonees voort, werk in tragiese omstandighede
vir 'n goeie nasionale saak. 'n Mens bewonder sy ywer, maar dit beteken nog nie dat
hy ‘'n geroepe kunstenaar’ is nie. Dit kan 'n mens eers vasstel na ‘'n grondige studie
van sy werk’ en die resultate van sy ondersoek het hy in sy dissertasie vasgelê. ‘Die
salwende toon waarop adv. Langenhoven gebruik maak van mnr. Von Wielligh se
blindheid’, skryf Schoonees, ‘is 'n belediging vir dié persoon as skrywer. Milton se
werk word vandag nog gelees, nie omdat hy blind was nie, maar omdat hy 'n
begenadigde digter was.’
Op hierdie artikel het Langenhoven nie gereageer nie, waarskynlik omdat
‘Akademiese Fariseërs’ soos S.P.E. Boshoff en F.E.J. Malherbe intussen Schoonees
se proefskrif uitvoerig en oorwegend negatief bespreek het. Wanneer die tweede
uitgawe van sy boek in 1928 verskyn, wysig Schoonees sy aanvanklike bevindings
en kom hy deur die byhaal van die kultuurhistoriese betekenis tot genadiger oordele
oor sommige van die skrywers. Ook hierdie hersiene uitgawe lei tot 'n hewige
polemiek tussen Malherbe en Schoonees.32 Waarskynlik was Langenhoven se heftige
reaksie die impetus vir die hele polemiek en Schoonees se latere hersiene uitgawe.
Onder die skeppende skrywers wat aan die polemiek oor die boek meedoen, is ook
Von Wielligh, wat Schoonees in Die Huisgenoot van Januarie 1923 vra waarom hy
‘die gebreke van die meeste skrywers op hoflike wyse neerskrywe’ terwyl hy met
andere die spot drywe ‘deur ons voortbrengsels met bespotlike voorwerpe te vergelyk’.
In 'n brief wat hy reeds op 29 Desember 1922 aan Langenhoven skryf, sê Von
Wielligh dat hy ‘gevoelloos vir spot en verguising’ geword het, maar dat hy dit
‘onbeskof’ vind as 'n promovendus sulke dinge ‘in sy proefskrif vir hierdie en die
nageslag wêreldkundig maak’. Hy het dit veral teen die ‘onhoflike en minagtende
toon’ waarop Schoonees skryf.
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Naas die ‘Akademiese Fariseërs’ het Langenhoven by herhaling sy polemiese pen
opgeneem teen die ‘malkuns-apostels’ wat allerlei nuwerwetse Europese stylrigtings
aan die Afrikaanse kunstenaar probeer ‘afsmeer’ en ons wou laat glo dat dít die
‘ware’ en ‘hoë’ kuns is. Na aanleiding van J.R.L. van Bruggen se psigologiese roman
Japie skryf hy in Aan stille waters in Die Burger van 29 Januarie 1923 'n artikel om
sy misnoeë met die boek en die soort genre te getuig. Op 12 Julie 1923 laat weet hy
Sarah Goldblatt dat hy in Aan stille waters op Van Bruggen se artikel in die
Junie-uitgawe van Die Huisgenoot gaan reageer - nie omdat Van Bruggen kritiek op
sy werk uitspreek nie, maar oor die ‘invoering van bederf in ons Afrikaanse
letterkunde’. Die ‘nuwere vereuropeeste krietisi’, so stel hy dit in sy reaksie, wil
‘vreemde tendense van smaak, vorm en standaard’ in ons literatuur wettig en is
‘kwaadsaad-saaiers’ waarteen hy in verset kom. Wanneer Langenhoven hom in sy
rubriek ook oor die impressionisme uitlaat, dit met futurisme en kubisme verwar en
geen enkele impressionis by die naam kan noem nie, lok dit in die uitgawes van 20
en 21 Oktober 1924 reaksies uit van Die Burger se kunskritikus, Bernard Lewis, wat
onder die naam Brander skryf, en van die kunstenaar en spotprenttekenaar D.C.
Boonzaier. Boonzaier sê dat hy groot waardering vir Langenhoven as politieke
polemikus het, maar dat die skrywer nie altyd tevrede is met die rol waarvoor hy so
uitnemend geskik is nie. ‘Hy is versigtig genoeg’, skryf Boonzaier, ‘om die naam
van geen enkele Impressionistiese kunstenaar te noem nie, en tegelykertyd is hy oulik
genoeg om ons nie te vertel watter kunstenaar hy werklik bewonder nie.’ Hy sou dit
byvoorbeeld waardeer as Langenhoven kan uiteensit waarom hy 'n landskap van
Volschenk meer as dié van Cézanne, die leier van die impressioniste, waardeer. Hy
sal verder graag wil weet watter kunswerke Langenhoven persoonlik besit en of
behoorlike kunsboeke deel van sy biblioteek uitmaak. Sonder dít kan hy nie daarop
aanspraak maak dat hy 'n beoordelaar op dié gebied is nie en behoort hy hom dus
nie daaroor uit te laat nie.
Oor Japie en J.R.L. van Bruggen se weinig genuanseerde opvattinge oor die
psigologiese roman kon Langenhoven nog met sukses op sy gebruiklike satiriese
wyse reageer. Wanneer hy hom egter met heeltemal ontoereikende kennis oor die
impressionisme uitlaat en dan deur twee werklike kenners beslissend tot orde geroep
word, bly hy begryplikerwyse - en as verfrissende uitsondering op die reël - liewers
stil.
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Met die uitsondering van sy onbekookte uitlatings oor die impressionisme was
Langenhoven se kommentaar op die ‘malkuns’-mense gelukkig meestal na aanleiding
van minder bevredigende voorbeelde van dié stylrigtings waaraan hy 'n hekel gehad
het. Dit is die geval met Japie en ook met P. de V. Pienaar se Skakels van die ketting,
wat F.C.L. Bosman in Die Huisgenoot van 24 Januarie 1930 resenseer en waarop
Langenhoven in Aan stille waters kommentaar lewer. 'n Mens is egter verstom om
by die aanvang van sy reaksie te verneem dat hy Pienaar se boek nie gelees het nie!
Wanneer Bosman in sy repliek verwys na die naturalistiese werk van Zola, sê
Langenhoven met sy gebruiklike skerpte en gevatheid dit is 'n goeie geleentheid om
die algemene indruk onder geleerdes dat hy niks anders as die Bybel en Multatuli
ken nie, uit die weg te ruim. Hy gee hulle die versekering ‘dat ek deur 'n lang lewe
van aanhoudende inspanning van studie meer gelees en geleer het as wat vir my
voldoende sou gewees het om 'n letterkundige dokterstietel op die vasteland van
Europa op te tel’. Toe hy nog jonk was ‘en lank voor dr. Bosman se geboorte, het
ek, met sware volharding, een boek van Zola deurgelees. (Ek lees òf vir plig, òf vir
plesier, òf vir albei, maar nie maklik sonder albei nie.) Daarna het ek nog een van
hom probeer, miskien sou hy beter wees, en dié het my voor die end van die eerste
hoofstuk so gewalg dat ek hom weggegooi het en nooit weer tot vandag toe 'n boek
van daardie skrywer aangeraak het nie. Dus dit was nie 'n saak van “Onbekend maak
onbemind” nie maar eerder van “Onbemind maak onbekend”.’ Vir sy gedurige
polemieke met die ‘moderne kultuurdokters’ het Langenhoven aan die slot 'n
eenvoudige verklaring: ‘Met vrot doringtakke wat hulle in die buiteland gaan optel
het, waar dit goedkoop te kry is of verniet, het hulle hier 'n kunskraal kom opslaan.’
Nou is die plaaslike voorraad wol egter te skaars en die ingevoerde wil nie hier aard
nie. Hulle moet nou nie probeer om Langenhoven hierin te jaag nie, want hy sal nie
die wol kan gee wat hulle verlang nie!
As 'n mens al Langenhoven se veelvuldige polemieke vandag terugskouend bekyk,
moet jy hom in die meeste gevalle gelyk gee. Al het hy soms oor sake gedebatteer
waarvan hy weinig of niks geweet het nie, was sy oordeel oor die boeke en standpunte
wat aan hom voorgelê is, meestal korrek. 'n Mens kan sê dat sy streng afwysing van
alle vorme van kritiek met die ‘volk’ as enigste arbiter tot 'n logiese onhoudbaarheid
lei. Daarteenoor was die gehalte van die wetenskaplike ondersoek
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op die gebied van die literatuur, waarmee hy in aanraking gekom het, meestal van
minderwaardige gehalte, terwyl die proewe van 'n moderner, eksperimenteler en
‘gewaagder’ soort skryfkuns in die Afrikaanse literatuur van die twintigerjare dikwels
teleurstellend was. Vandaar dan ook dat hy meestal sowel die ‘Akademiese Fariseërs’
as die ‘malkuns’-eksponente van sy tyd kon troef, al was sy argumente nie altyd
oortuigend nie en het hy eerder met die verbinding van satire en beeldspraak indruk
gemaak. Met sy periodieke polemieke het hy egter die wêreld vir die letterkundige
doktore en die ‘vereuropeeste’ kunstenaars onveilig gehou. Uit eie ervaring wis hulle
dat Langenhoven se ‘sagmoedigheid’ blote skyn was. Met 'n handomkeer kon Neelsie
ontplof en 'n striemend-satiriese aanval loods.

IV
Maar teen die einde van sy lewe kry 'n mens tog die indruk dat 'n ‘ware’
sagmoedigheid by Langenhoven begin posvat en dat daar 'n groter verdraagsaamheid,
ook teen eertydse polemiese opponente, by hom begin ontwikkel. En, téén die
algemene verwagting in, laat hy hom dit welgeval toe die Universiteit van
Stellenbosch hom in 1931 met die graad van Doctor Litterarum honoris causa tot
die geledere van die ‘Akademiese Fariseërs’ verhef.
Dat ‘Sagmoedige Neelsie’ nou ook 'n doktor sou word, was vir baie mense 'n groot
grap. Wanneer hy op Oudtshoorn op sy gebruiklike roete oor die hangbrug met
Kerkstraat langs dorp toe stap om sy pos te gaan haal, so skryf hy aan Sarah Goldblatt,
groet die mense hom met ‘Môre, doktor’ van alle kante. Reeds in Herrie op die óú
tremspóór, sy ‘schnipe’ van 1925, het die fiktiewe prof. Smith namens die universiteit
na Meiringspoort gekom om Neelsie, ‘in geval (hy) alte onkeerbaar onstuimig sou
wees,...met die aanbod van 'n dokterstitel af te koel’.33 In sy Aan stille waters-rubriek
speel Langenhoven, noudat die ware Jakob opgedaag het, lustig saam. Aan sy oom
Stoffel Gieljam uit Doppers en Filistyne skryf hy 'n brief om hom 'n sommetjie geld
te leen sodat hy ‘kisklere’ vir die geleentheid kan koop; die pak wat hy van sy troudag
af het en waarvoor die oom ook die geldjies voorgeskiet het, is nou al te gaar gelap
en gestop!34 En ten spyte van die feit dat Neelsie al die jare aangehou het om al wat
doktor is, sleg te maak, willig oom
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Stoffel in. Hy stuur egter net £ 10. ‘Om jouself te verheerlik’, skryfhy, ‘sal jy van
nou af niks doen nie as om die laaste doktor op te hemel, al kry jy ook eendag een
wat dit verdien. Maar die mense sal onthou wat jy in die verlede gesê het en dit nou
op jou toepas.’35 En van 'n lid van die senaat van die universiteit, 'n
natuurwetenskaplike, ontvang Neelsie ook kamma 'n brief. Sy letterkundige kollegas,
so skryf hierdie professor, was van mening dat Neelsie ‘'n gevaarlike invloed kan
wees op ons toekomstige letterkundige ontwikkeling; nadat jy self doktor geword
het sal jy nie voortgaan met jou verderflike voorbeeld om oorspronklik en leesbaar
en boeiend en helder en inhoudryk te wees nie; miskien sal jy selfs 'n mate van
malkuns kan aankweek.’36
Die lughartigheid was egter hierdie keer blote spel, want Langenhoven was
kinderlik opgetoë om op dié wyse vereer te word. Dat die toekenning van sy geliefde
Stellenbosch gekom het, was vir hom iets besonder kosbaars. Meer as enige ander
plek in die land het hy dit geniet om as redenaar voor die studente op te tree, want
die jongmense het hom telkens met hulle onstuimigheid en opgewondenheid die
moed gegee om met sy eie werk voort te gaan. ‘Dis 'n groot ding om te kan sê die
Universiteit van Stellenbosch is myne’, skryfhy op 22 Junie 1931 in Aan stille waters
in Die Burger. ‘Dis 'n groter ding om hom nie net te neem soos ek hom ontvang het
nie maar hom meer myne te maak met liefdebewys van my kant af.’37
Op Woensdag, 24 Junie 1931, om 11:00 vind die gradeplegtigheid in die
‘Recreations’-saal op Stellenbosch plaas. By dié geleentheid, die vyftigjarige
herdenking van die Stellenbosch-kollege wat later die Victoria-kollege sou word
waaruit die Universiteit in 1918 ontwikkel het, vereer die universiteit ook vyf ander
oudstudente: dr. D.F. Malan, genl. J.C. Smuts, dr. P.J. du Toit, dr. H.J. van der Bijl
en sen. F.S. Malan. Langenhoven word eerste voorgestel, onder dreunende applous
van die studente en hul ouers. Die commendatio, opgestel deur prof. E.C. Pienaar,
is voorgelees deur die rektor, prof. R.W. Wilcocks. Na 'n kort skets van sy lewensloop,
sy bydrae tot die erkenning van Afrikaans en 'n aanduiding van sy skeppende werk
sê Pienaar in sy aanbeveling dat Langenhoven ‘'n algemene bekendheid verwerf het
soos geen ander Afrikaanse skrywer vandag besit nie.... Want Senator Langenhoven
skryf nie, maar hy praat, ook waar hy die pen hanteer. Sodat met waarheid van hom
gesê kan word dat hy sy volk leer lees het.’
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Langenhoven was aangedaan by dié treffende woorde, want in Pienaar se
commendatio het hy die erkenning gesien van wat sy lewensideaal was: om van
Afrikaans 'n soepel, lenige en natuurlike werktuig te maak en om daarin op 'n
natuurlike wyse sy gedagtes oor te dra. En dat hy sy volk leer lees het, was die hoogste
lof wat hom toegeswaai kon word. In sy toespraak by die onthaal na afloop van die
plegtigheid het hy reeds sy dank daarvoor uitgespreek.38 Wanneer hy kort daarna sy
‘persoonlike rekenskap’ aan die einde van die eerste afdeling van U dienswillige
dienaar afsluit, haal hy Pienaar se woorde aan en betuig hy andermaal sy dank:
‘Dankie, Stellenbosch. Nie vir die bevrediging van eersug nie - hoewel die nederigste
dienaar graag goedkeuring sien in die oog van sy heer - maar vir iets groters. 'n Mens
weet nooit waarheen oral 'n liefdedaad reik nie; nie tevergeefs, wat hom betref, het
julle die min-waardige seun tot julle eie rang verhef nie. Noblesse oblige.’39
En in hierdie gees van sagmoedigheid en mededeelsaamheid kom dan ook die
versoenings van Langenhoven se laaste jaar op aarde. Toe die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Taal, Lettere en Kuns sy verlof vra om Die laaste van die takhare te
laat verfilm,40 gee Langenhoven op 3 Julie 1931 toestemming op voorwaarde dat alle
honoraria met sy komplimente ten bate van die Akademie sal wees. Wanneer Gustav
Preller hom gelukwens met die eredoktoraat, bedank Langenhoven hom in 'n brief
van 13 Julie baie hartlik, ook omdat sy vriend van jare her dit nou reggekry het om
die ‘kwaai gevoelens’ van die onlangse verlede in hul verhouding te laat vaar. Selfs
met die akademiese dr. Schoonees, van wie hy 'n knipsel oor 'n boek met die titel
The Bible as literature ontvang, kan hy in hierdie tyd tot versoening kom. ‘Ja, dis
dieselfde dr. Schoonees’, skryf hy op 29 Februarie 1932 in Aan stille waters. ‘Maar
almal van ons het ons lucid intervals.’ Om so 'n boek soos dié waaroor die knipsel
handel, eendag te skrywe, was die droom van sy lewe, voeg hy by. By so 'n boek het
hy wel nie uitgekom nie, maar miskien was dié toesending vir hom die vonk om in
die laaste jaar van sy lewe die Bybelverhaal oor te vertel en sy Stellenbosse lesing
oor ‘Die letterkundige skoonhede van die Bybel’ te lewer.
Maar die gespot met Langenhoven se pas verworwe doktorsgraad sou ook kom
van iemand vir wie hy vroeër juis oor 'n ‘uitlandse’ titel te lyf gegaan het, naamlik
dr. F.C.L. Bosman, met wie hy oor P. de V. Pienaar se roman 'n potjie geloop het.
Onder die skuilnaam ‘Ook 'n
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tor’ stuur Bosman aan Die Burger 'n tergversie wat Langenhoven in Aan stille waters
opneem:
Wie het voorheen al die doktore
Steeds uitgemaak vir eselore?
Kerneels!
Wie het vir ‘doktor’ steeds 'n teken
Van leë praatjiesmaak gereken?
Kerneels!
Wie is nou self onder die skare
Van doktors en geleerde snare?
Kerneels!
Maar nee! Senator, ons is bly Nog veel meer hulde moet jy kry;
Jou grootse werk vir taal en volk
Word deur geen titeltjie vertolk.
Lank mag jy lewe!
Jy's vergewe.
Al is jy soms inkonsekwent Veelmeer as doktor en senator
Is jy gelukkig literator
Van temperament.41

En net om te illustreer dat sy kwinte nog nie opgehou het nie en sy satiriese vermoëns
ongeskonde is, antwoord Langenhoven met 'n rympie:
Was dit om eersug te verheug? Díe's lank begrawe met my jeug.
Nee, vriend; maar waarlik dit was tyd
Om, dwars teen alle moontlikheid,
Een doktor tog te hê wat deug Kerneels!42
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Hoofstuk XXI
‘Touch wood!’
I
openbare lewe lank
betrokke was, kan 'n mens reeds aflei dat hy 'n selfstandige, stroomop en by tye
onverdraagsame mens kon wees. Hy het dan ook die prikkelbaarheid en
fynbesnaardheid van die egte kunstenaarstemperament besit en hy was uiters gevoelig
vir enige vorm van kritiek.
Aan die ander kant het hy vir sy persoonlike vriende beminlike trekke gehad en
was hy 'n diensvaardige mens, ‘'n gulle gewer’ soos sy vriendin M.E.R. hierdie
kenmerkende eienskap van Langenhoven formuleer.1 Hoe sterk dié ingesteldheid by
hom was, blyk uit meer as een brief wat hy in die twintigerjare aan Sarah Goldblatt
skryf. Op 'n dag klop 'n bedelaar by hom aan terwyl hy besig is om te skryf. Uiters
gesteurd omdat sy werk onderbreek word, gee hy iets aan sy besoeker. ‘Die Here sal
jou dit weer gee’, kom die dankbare woorde van die bedelaar. Hierop was
Langenhoven se antwoord: ‘Waarom gee die Here dit nie maar regstreeks aan jou
nie?’ Wanneer hy op 7 Junie 1924 oor hierdie voorval aan Sarah verslag doen, voeg
hy egter by: ‘Kan jy jou iets meer verkeerds verbeel? Ek, ondankbare, wil die voorreg
weggooi om Sy uitdeler te wees!’
Uit so 'n opmerking blyk Langenhoven se diepe respek vir sy ewemens en die hoë
waarde wat hy aan medemenslikheid geheg het. Juis daarom het hy selde sy afkeer
van die kerklike dogma in sy geskrifte laat blyk, al was hy self nooit 'n gereelde
kerkganger of iemand wat aan die vormgodsdiens meegedoen het nie. In 'n treffende
brief wat hy op 6 November 1924 aan Sarah skryf, vertel hy van 'n droom een
namiddag. ‘'n Twyfelende siel bid: “Here, gee my tog lig. Wat moet vir my heilig
wees?” En die Here se antwoord was: “Die oortuiging van jou naaste!”’ In 'n brief
van 15 November kom hy daarop terug. ‘Dis mos altyd geoorloof om te sê 'n
godloënaar mag nie propaganda maak nie’, skryf hy. ‘En ek kan dit self met alle
eerlikheid sê ook; ek het nog nooit in my tye van kalme beheersing van my
geestesvermoëns - en eenmaal maar in 'n tyd van desperate stryd - in my Godsgeloof
gewankel nie. Maar
UIT DIE TALLE POLEMIEKE WAARBY LANGENHOVEN SY HELE
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waar ek...verplig was en is, om dogmas te verwerp wat vir my naastes en vir my
nasie heilig is, het ek geswyg; nooit in my geskrifte gesê of te kenne gegee wat ek
nie glo nie, maar getuig waar ek kon saamgaan en geswyg waar ek nie kon saamgaan
nie. Dikwels het die vraag my gehinder: Was dié swye nie oneerlik nie? En op daardie
vraag was my droom 'n antwoord - 'n troos en 'n voldoening. Nie alleen, verstaan ek
nou, had ek die reg om te swyg nie: ek had geen reg om anders te doen as te swyg
nie. Ek is daarvan oortuig dat my droom 'n bestiering was; maar had hy in die begin
van my lewenswerk gekom in plaas van wie weet hoe naby die end daarvan, dan had
ek ook maar so gehandel soos ek uit eie instink gedoen het. Tog, dit kan tot 'n lig
dien vir iemand anders.’
Juis hierdie diep respek vir sy ewemens en vir die onreg wat sy eie mense oor
dekades aangedoen is, was die stukrag agter sy lewenslange missie vir die Afrikaanse
taal en sy diensvaardigheid as skrywer en taalstryder. Wanneer hy saam met dr. F.E.J.
Malherbe en Sarah Goldblatt 'n voordragaand by 'n kollege vir bruin studente bywoon
en alles behalwe D.F. Malherbe se ‘Slaap’ uit die Engelse letterkunde kom, is hy
diep verontwaardig. ‘Dáár is 'n miljoen, ja 'n miljoen potensiële lesers van die
Huisgenoot...en wat doen ons vir dié mense; wat is óns houding teenoor hulle, dat
hulle aan hul moedertaal, Afrikaans, váshou en nie vervreemd raak nie?’ was sy
woorde. ‘Selde’, skryf Malherbe, ‘het ek Langenhoven so ernstig sien reageer.’2 'n
Mens kan aanneem dat Langenhoven se verontwaardiging ook voortgespruit het uit
'n empatie met mense wat nie in die geleentheid was om die waarde van hul taal
volledig genoeg te begryp nie, al was hy veral bekommerd oor die verlies wat die
taal self deur dié verwaarlosing ly. Vir Langenhoven se sterk medemenslikheid spreek
dit egter boekdele dat hy só kon reageer op 'n verwydering tussen wit en bruin
Afrikaners lank voordat apartheid die amptelike beleid van sy party geword het.
Die missie vir Afrikaans was die stukrag vir Langenhoven se groot produksie, wat
veral in die twintigerjare fenomenaal was, groter as dié van enige tydgenoot en tot
vandag een van die omvangrykstes wat 'n Afrikaanse skrywer ooit gelewer het.
Afleiding van hierdie drukke werksaamheid het hy naas die beoefening van sy
stokperdjies - houten leerwerk - gevind in die daaglikse besoeke aan die dorp, waar
hy in die Koffiehuis in Hoogstraat gaan sit gesels of op die pos gewag het. Alhoewel
hy sy lewe lank 'n klein eter was, het hy soms lus gevoel vir afval of harsings, wat
hy by die slaghuis gekoop het en wat Vroutjie of
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Sarie dan moes voorberei. By die huis was Langenhoven die persoon wat wintersdae
vuur in die kaggel gemaak en voortdurend koffie aan die gang gesit het. By sy eie
mengsel, wat hy altyd met melk gedrink het, moes ook vyeskille kom, omdat dit
volgens hom dan 'n mooi kleur aan die koffie sou gee.3 Die koffie moes sterk wees
en is in 'n ouderwetse koffiepot met 'n sakkie op die stoof gemaak. Hy was die josie
in toe hy op 'n keer by Markus en Anna Viljoen gaan kuier het en merk dat die koffie
in 'n nuwerwetse filtreerkan gemaak word. Dit het volgens hom die smaak bederf.
Hy het, so vertel Viljoen, ‘die koffietoestel so 'n slag met veragting bekyk, in 'n
leunstoel by die vuur gaan sit en 'n boek opgeneem’,4 al was hy later vriendeliker toe
Anna Viljoen koffie op die ou manier maak.
Vir alle nuwerwetse goed was Langenhoven skrikkerig. Van 'n telefoon het hy nie
gehou nie, al was dit in sy latere jare 'n noodsaaklike euwel. 'n Motor het hy nooit
besit nie; hy het altyd van openbare vervoer gebruik gemaak. Tog kon hy die waarde
en gerief daarvan insien wanneer hy vir die gereelde Parlementsittings in die Kaap
was en saam met Sarah in haar motor, Herrie, van Mowbray se kant af stad toe ry.
Hy kry op dié wyse, so stel hy dit in 'n toesprakie, 'n halfuur of meer tyd by wat hy
aan sy eie werksaamhede kan wy en hy kom nie nukkerig by die Senaat aan ‘omrede
van allerhande sonde wat ek op pad gehad het met sukkelende busse en
baie-stasie-treine nie’.5 By geleentheid het hy 'n toestel gekoop waarop die ou
Edisonrolle gespeel kon word, maar 'n ‘draadloos’ het hy nooit besit nie. Hy het die
daaglikse koerant boeiender gevind om te lees as om na die nuus oor die radio te
luister.
In Kaapstad het Langenhoven by die Parlement en die Pers goeie vriende soos
M.E.R., die Fagans, Rompel en Markus Viljoen gehad. Dikwels het hy in M.E.R. se
woonstel in Koningin Victoriastraat gaan sit en skryf of by die Fagans in hul huis,
Waveren, gaan kuier. In 'n hoekie van Waveren se tuin het hy 'n jakarandaboom
geplant wat sy persblou blommetjies oor 'n groot leiklip gestrooi het. Daarop is die
woorde uitgebeitel wat Langenhoven spesiaal geskryf het:
Ek bly vir die blomme
wat kom en gaan,
Hulle kom en gaan
vir my wat bly.6
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Maar eintlik was Langenhoven geen stadsmens nie. Sy voorkeur het uitgegaan na
die dorpslewe op Oudtshoorn en die enkele goeie vriende wat hy daar gehad het.
Onder hulle was die onderwyser Jacob Smit, die volstruisveerkoning Max Rose en
die pionier van die Joodse gemeenskap Marcus Hotz. M. Boehmke kon in 'n uitgawe
van die Zionist Record van 21 November 1958 nog onthou hoe wispelturig
Langenhoven kon wees, ‘with as many moods as the sea. One moment he would be
quiet and serene and the next moment he would rage like a tempest.’ Maar hy kon
ook die sagsinnigheid self wees. Boehmke herinner hom hoe Langenhoven 'n
pondnoot in 'n bussie van 'n ‘Jewish National Fund’ plaas, kinders se koppe streel
en wegkruipertjie met sy hond, Jakhals, speel. Dit was hierdie menslikheid en
meelewing wat van Langenhoven met al sy streke en kwinte 'n beminde persoon
gemaak het.
Veral in die rustigheid van Arbeidsgenot - die milieu waarin hy vrugbaar kon werk
- en in die huislike sfeer wat Vroutjie en die ‘kleine kind’ Engela vir hom geskep
het, was Langenhoven tuis en op sy gemak. Binne hierdie klein wêreld het hy sy
geluk gevind, selfs al was dit met die droogtes in die distrik en sy eie verdorde tuin
nie aldag maanskyn en rose nie. In 1927 beleef Oudtshoorn een van die ergste droogtes
in menseheugenis, sonder die beduidenis van enige reën. ‘Vandag’, skryf
Langenhoven op 28 April aan Sarah Goldblatt, ‘trek dit weer toe. Wolf, wolf. En
weer gaan 'n saaityd verby. Dis die derde jaar. Ons kan skaars nog koffiemelk kry
van droë-voer-gevoerde koeie. Daar is nie 'n groen grasblaartjie op die aarde nie.’
'n Daaglikse vreugde was die huisdiere, aan wie hy baie geheg was. Vroutjie se
kat, ‘die ou Slangvanger’, was dikwels by hom op die ‘kooi’ of op die tafel as hy
aan die skryf was. Op 'n dag vang sy 'n mossie en bring hom in die sitkamer in. ‘Sy
dog’, skryf Langenhoven op 24 Julie 1927 aan Sarah, ‘dis 'n muis en sy los hom om
te speel en in plaas van te hardloop vlieg hy op. En sy vlieg ook op, en op die tafel
en 'n blompot af en stukkend.’ Nou vra Vroutjie dat Sarah, ‘wanneer jy weer liefdadig
word met 'n sjieling’, 'n vaas stuur ‘vir 'n Joodse present’.
Onder Langenhoven se honde was daar aanvanklik Jakhals met sy bruinrooi hare
en ‘byna menslike verstand’7 oor wie hy die gedig ‘Ag wat, dis maar 'n hond!’8
geskryf en wat 'n besonderse plek in sy lewe ingeneem het. Waar hy ook al gaan,
het Jakhals saamgedraf, gewoonlik met 'n mandjie in die bek. Daarin was sy oubaas
se koerant en 'n been
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wat hy kon kry wanneer die vrag veilig tuis besorg is.9 Jakhals se opvolger was
Kwagga, wat hy by 'n Sap-vriend present gekry het. Teen die middel van die
twintigerjare was Kwagga ‘al oud en nukkerig en blus-uit, nes sy oubaas’, soos
Langenhoven die hond in 'n brief van 4 Julie 1926 aan Sarah Goldblatt beskryf. Sy
nuwe hond, Herrie-Mof, so gaan hy voort, ‘moet ek gedurig weg slaan en gooi van
my af omdat daar nooit end aan hom is nie. En dan spring hy voor my regop in die
lug - met daardie lomp bobbejaanlyf, 60 voet hoog.’ Dit was vir Langenhoven 'n
treurige dag toe Herrie-Mof deur strignienvergiftiging dood is. In sy plek kom Polka,
wat saam met ou Kwagga in die kassie op die systoep slaap. ‘Die twee’, skryf
Langenhoven op 8 Augustus aan Sarah, ‘het baie lief geword vir mekaar. Hy kernuffel
vir Kwagga sonder end of ophou, maar die ou is ewe geduldig - was nie met Herrie
so nie - jy moet hom sien lag met sy ou Sap-gesig en kastig terugspeel.’ Op 13
Desember 1931 deel hy Sarah mee: ‘Arme ou Kwagga lyk of hy op sy laaste bene
is. Ek het verlede nag láát wakker gebly om hom nie so alleen te laat lê en ly nie.
Fooitog; met al sy Sapskap het hy baie jare van troue diens gegee, sy hele ou lewetjie
lank. Daarom kan ek nie aan die dood glo nie; dis te onmoontlik. En hier is dit maar
'n hond.’ Voordat hy die brief pos, voeg hy as 'n naskrif by: ‘Maandagoggend. Ou
Kwagga is vanoggend dood.’
Ten spyte van die ontspanne atmosfeer van Arbeidsgenot en die huislike kring het
Langenhoven se drukke werksaamheid en die ongesonde leefpatroon sy tol geëis.
E.B. Grosskopf skryf dat Langenhoven reeds in die vroeë jare van sy politieke
loopbaan kwaai asma gekry het,10 maar nêrens elders in die dokumentasie is daar 'n
bevestiging hiervan nie en by gebrek aan verdere inligting moet 'n mens 'n sterk
vraagteken by dié mededeling plaas. In sy briewe aan Sarah Goldblatt blyk dit eerder
dat hy telkens die prooi van slaaploosheid was en dikwels aan hoofpyn of die uiterste
uitputting gely het - toestande wat hom depressief gemaak en met ondergangsgedagtes
vervul het. Soms skryf hy aan Sarah dat dit vir hom lyk of hy ‘by die dag agteruit
gaan’ of heeltemal ‘uitgefienies’ is. Wanneer hy dan weer regkom, laat hy haar weet
dat dit - ‘touch wood!’ - 'n bietjie beter gaan.
Maar meermale kla hy in sy briewe oor sy gesondheid. As hy op Geloftedag 1922
'n opvoering van Die Hoop van Suid-Afrika op De Rust bywoon, voel hy ‘so hopeloos
onbekwaam’ dat hy van die verhoog wegbly en byna die hele dag lê. Toe hy ‘op
aandrang’ 'n paar
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woorde moes sê, het hy byna ‘gekollaps’. Soms ly hy só aan duiseligheid dat hy sy
bydrae vir Aan stille waters soos ‘'n sterwende’ bymekaar sukkel, soms voel hy te
‘sufferig en neerslagtig’ vir skryf en soms wil sy kop van die hoofpyn bars. Met die
insomnia, so skryf hy op 22 November 1924 aan Sarah, beleef hy allerlei folteringe
in die ‘eindelose nagwake’ en 'n ‘onstuimige rusteloosheid’ bedags as hy nie aan die
werk kan kom nie. ‘My kop’, laat weet hy op 25 November, ‘bly gedurig knaend
seer, dof seer in die voormiddae en barstend seer in die namiddae.... My kop bly
vurig, koorsig warm en dit klop doem-doem-doem...en ek voel so magteloos,
rusteloos, vriendeloos, moedeloos.’ Op 13 Augustus 1925 skryf hy dat hy nie
Bloemfontein toe gaan om op uitnodiging 'n lesing te hou nie. Selfs al sou hy lewend
in Bloemfontein aankom, sou hy nie vyf minute op 'n verhoog kon staan nie. ‘Kraggies
glad op.’ Twee dae later laat weet hy haar dat sy duiseligheid beter is. ‘Ek word nie
meer blind as ek buk of opstaan of my kop draai nie. Vreeslike doodgaan-gevoel
daardie - en so sal dit maar kom ook; eenslag sal die laaste slag wees.’ Aan die slot
van dié brief voeg hy by: ‘Bly jy nou fris - dis genoeg as ek siek is; en opgeruimd dis genoeg as ek neerslagtig is.’ Toe hy by 'n ander geleentheid verneem dat Sarah
self siek was en hy self weer erg aan die hoofpyn ly, skryf hy dat hulle nie hulle
‘verstand verniet’ gekry het nie. Tog ‘sou ons nie anders kies nie. Beter om vir intellek
te betaal as om verniet 'n b. fool te wees.’
Langenhoven se slapeloosheid en hoofpyne is in sy latere jare vererger deur artritis
en geweldige pyne wat hy, klaarblyklik van die lang ure se skryf, in die skouer en
arm gekry het. Op 15 September 1924 is die toestand, volgens 'n brief aan Sarah, só
erg dat hy nie sy vingers kan roer nie en amper nie die pen kan vashou nie. Om die
pyn te behandel, het hy allerlei rate gebruik, onder meer deur nakend buite te lê sodat
die hitte van die son die skouerpyn kan teenwerk. Op 8 November 1925 skryf hy dat
hy ‘naar en dof en sleg wakker geword’ het. Hy het homself met Engelse sout
behandel, ‘en toe die son begint te steek, poedelnakend daarin gaan sit vir 'n halfuur
tot ek nie aan my lyf kon vat nie - hy was netso warm as 'n klip, en toe in 'n bad
yskou water ingespring...En nou voel ek regtig al te lekker.’
Maar soms wou die behandeling nie help nie. Op 16 September 1924 skryf hy:
‘Ek sit nou in die son, kaal, terwyl ek skryf. Hoop om tog vanmiddag 'n bietjie te
slaap, al is dit dan maar om weer met die folte-
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ring wakker te word.’ Miskien, gaan hy voort, moet hy heeltemal rus, ‘maar hoe rus
ek? Ek kan nie my gedagtes tot hibernasie bring nie.’ Só erg is die aanval dié keer
dat hy steeds op 20 September van die ‘gruwelike pyn’ kla. ‘Ek dink’, skryf hy, ‘ek
moet drie weke in die kooi bly op my rug en glad nie opstaan nie en nie 'n druppel
verdomde medisyne drink nie en skryf die pyn dood.’
Uit hierdie laaste opmerking is dit duidelik dat die stroomop Langenhoven seker
nie die gehoorsaamste pasiënt was wat 'n dokter kon kry nie. Om die toestand te laat
genees, sou hy van die voortdurend inspannende skryfwerk moes wegbly, iets wat
hy juis nie doen nie! Uit die simptome vermoed 'n mens dat naas 'n ernstige vorm
van ‘skrywerskramp’ sy pyne ook die gevolg van artritis en urinesuur in die bloed
was.
Die talle kere dat hy oor sy skete aan Sarah skryf, laat die vraag ontstaan of
Langenhoven nie 'n hipochondriese element in sy samestelling gehad het en met sy
lang jeremiades nogal 'n klakous was nie. Dit is egter opvallend dat sy ander vriende
selde in hul herinneringe melding maak van sy siektetoestande en klaarblyklik nie
in dieselfde mate as Sarah daarvan bewus was nie. Miskien het hy sy klagtes uitsluitlik
tot Vroutjie in hulle daaglikse lewe saam en tot Sarah in sy briewe beperk. Dit is nog
'n aanduiding van hoe heg sy en Sarah se vriendskap was. Terselfdertyd spreek dit
boekdele vir Sarah se toewyding dat sy bereid was om die stroom klagtes te verduur
en hom in haar antwoorde te bemoedig.
'n Mens vra jou egter af in watter mate Langenhoven se afwykings en toestande
geneties oorerflik was. In U dienswillige dienaar vertel hy dat hy sekere geestelike
eienskappe het wat hy by iemand anders ‘'n kranksinnigheid’11 sou noem. ‘Toe ek
nog 'n kind op die plaas was,’ skryf hy, ‘as ek gestuur was om iets te haal uit die
kelder of die meule of van die solder af waar ek moes oopsluit en weer toesluit, kon
ek nie daar wegkom nie. Ek draai weer en weer óm om seker te maak dat ek die slot
regtig gesluit het - tot drie vier maal toe, tot tien twaalf maal toe. Vandag, op my
oudag, sit ek nie 'n brief in 'n koevert nie of ek haal hom weer en weer uit om te sien
of dit die regte brief is en of ek die blaaie reg agtermekaar het. Saans staan ek weer
en weer uit die kooi uit op om te gaan kyk of ek nie die ligte in die eetkamer of waar
ek laaste was laat brand het nie. Ek kom van my posbus af en ek draai weer om, en
ek loop weer en ek draai weer om, om my te oortuig dat ek die bus
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behoorlik gesluit het - terwyl ek ál die tyd weet dat die slot so gemaak is dat die
sleutel nie kan uitgetrek word as hy nie gesluit is nie.’12 Langenhoven vertel dan
verder dat hy al jare lank getroud was voor hy wis dat Anderpa, sy genetiese vader,
aan dieselfde eienaardigheid gely het. Anderpa het hom by geleentheid vertel hoe
hy ná die branddood van sy kind ‘die werf afloop om te kyk of die wit krulkopseuntjie
nie soos gister daar agter die alweelaning speel nie. En terugkom huis toe, en weer
gaan kyk. En al die tyd weet hy die verbrande lykie lê daar binne, wagtende op die
begrafnis.’13 Toe Anderpa nog 'n seun op Hamelkop was, het hy op 'n keer 'n bosbok
aan die dolkhorings gevang, na 'n gat water gesleep en hom daar versuip. Die gevaar
was egter groot dat die bok sou loskom en hom met die horings doodstoot. Nadat hy
die bok keelaf gesny en met bosse toegemaak het, wou hy huis toe gaan om hulp te
kry. ‘Maar, Neels’, het hy jare later aan sy seun vertel, ‘ek kon nie daar wegkom nie.
Ek klim tot bo, dan draai ek om en ek kom weer af tot onder in die kloof om te sien
of die bok regtig daar is. En dan klim ek weer en ek draai weer om.’14
Die soort optrede wat Langenhoven hier by hom en Anderpa beskryf, toon
ooreenkomste met die soort kompulsiewe handelinge wat voorkom by lyers aan die
Tourette-sindroom. Die Tourette-mens is volgens G.S. Gericke15 dikwels hoogs
intelligent, hiperaktief en rusteloos, iemand wie se brein baie vinnig funksioneer en
wat vir sy besondere kreatiwiteit 'n uitlaatklep in die kuns vind. Deur sy konflik met
sisteme is hy egter geneig om nonkonformisties op te tree, hom aan oorreaksies
skuldig te maak en gefrustreerd te raak as die resultate van sy arbeid nie gou gesien
word nie. Die keersy van die hiperaktiwiteit is dan dikwels 'n onproduktiewe
rusteloosheid.
In watter mate hierdie eienskappe by Anderpa aanwesig was en of daar in
Langenhoven se ander voorgeslagte eienskappe van die Tourette-psige aanwesig
was, is vandag seker nie meer agterhaalbaar nie. Baie van die tipiese karaktertrekke
van die Tourette-psige vind 'n mens egter by Langenhoven terug en die obsessioneel
kompulsiewe gedrag was volgens die getuienis in U dienswillige dienaar by albei
aanwesig. Daarby praat Langenhoven in U dienswillige dienaar verder van 'n
‘maniertjie’ wat op hoë ouderdom - ‘êrens by 'n gesigsbeweging’16 - by hom begin
voorkom het, iets wat hy hom ‘teësit om te onderdruk’17 en wat by sy Pappie - sy
oom dus - ook in sy later jare verskyn het. Alhoewel Langenhoven nie veel
besonderhede oor dié verskynsel ver-
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strek nie en klaarblyklik skroomvallig is om daaroor te praat, beskryf hy hier 'n
senuweetrekking in die gesig wat dikwels by lyers aan die Tourette-sindroom
voorkom, blykbaar 'n geoutomatiseerde dwanghandeling waarvan die doel verdwyn
en meestal nie meer te agterhaal is nie.18
Die kompulsiewe handelinge wat Langenhoven met familielede gedeel het, mag
dus moontlik op genetiese eienskappe dui. Sy wisselvallige gesondheid in die laaste
ongeveer sewentien jaar van sy lewe getuig egter van 'n onverstandige leefwyse, in
die besonder wat sy eetgewoontes en sy misbruik van alkohol betref. Uit sy briewe
aan Sarah Goldblatt en enkele briewe van Vroutjie kry 'n mens 'n beeld van iemand
wat hom by tye aan alkohol te buite kon gaan en soms dae lank feitlik net gedrink
het, sonder om behoorlik te eet. Dit is bekend dat die obsessioneel kompulsiewe
gedrag van die Tourette-sindroom-lyer ook in aptytkompulsies soos bulimie of
anoreksie tot uiting kan kom, maar hulle ook in verskynsels soos vetsug, alkoholisme
en dwelmgebruike kan manifesteer.
By gebrek aan die nodige getuienis kan 'n mens nie sê in watter mate Langenhoven
se drankmisbruik die gevolg van oorerwing was nie. In elk geval is dit ook nie nodig
om dit te weet nie. Die feit is dat Langenhoven nie alleen 'n swaar drinker was nie,
maar 'n alkoholis.

II
Reeds tydens sy lewe was dit bekend dat Langenhoven nie net 'n strawwe roker van
Flag-sigarette was nie, maar ook heelwat alkohol kon gebruik. Die omvang hiervan
was egter nie algemeen bekend nie. Op Oudtshoorn het hy soms die kroeg van die
Central Hotel of die Criterion besoek en altyd op 'n spesifieke kruk met sy hand om
die glas gesit, waarskynlik sodat ander nie moes sien hoeveel hy drink nie.
Aptytwekkers en tafelwyne het hy selde gedrink. Sy voorkeur was Limosinbrandewyn,
wat hy in groot hoeveelhede kon wegslaan, want alles dui daarop dat hy nie 'n sosiale
gebruiker was nie. Hy was eerder die soort drinker wat maande lank sonder drank
kon klaarkom, maar dan weer by tye skielik aan die drink kon raak. Volgens 'n
mededeling van mev. Alice Allison, skoondogter van Vroutjie se dogter Anna, wat
dié inligting van haar skoonmoeder het, ‘he would drink (suip) for three weeks
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on end and then stop for six months. Even the angel Gabriel would not have been
able to tempt him then.’19
Hierdie mededeling klop met die beeld van Langenhoven se drankgebruik wat 'n
mens uit sy korrespondensie met Sarah Goldblatt kan aflees, behalwe dat dit lyk of
die periodes van onthouding veel korter kon wees as wat Anna van Velden in die
herinnering van Alice Allison te kenne wou gee. Daar was bepaald tye wanneer
Langenhoven heeltemal ontspoor en in die diepste ellende van depressie aanhou
drink het, net om daarna die verskriklikste folteringe van selfverwyt te ondergaan.
By herhaling het hierdie fases van dipsomaniese eksesse voorgekom wanneer hy in
Kaapstad op besoek was, gevolg deur die bittere naberou terwyl hy op Oudtshoorn
sy ewewig probeer herwin. In Kaapstad het dit telkemale gebeur dat Sarah op haar
motorfiets van kroeg tot kroeg moes ry op soek na haar vriend. As sy hom vind,
moes sy hom in die syspan laai en by die huis besorg. Wanneer hy byvoorbeeld op
2 Maart 1922 aan haar skryf, sê hy dat hy byna van die ‘moeilikheid’ herstel het wat
hy in die Kaap gehad het, maar dat hy nou so neerslagtig en ellendig ongelukkig voel
as wat hy haar nooit kan beskryf nie. Die gevolg van dit alles is dat hy 'n fase van
skryfloosheid beleef. Hy voel verskriklik oor die verdriet wat hy haar aangedoen het.
‘Die wêreld’, so skryf hy op 8 Maart 1922 aan Sarah nadat hy in 'n boek oor Russiese
intellektuele ná die Rewolusie gelees het, ‘besef nie die seën en heerlikheid van die
hoogtes - ja, en nie die vloek en verdoemenis van die laagtes - van die
diepgevoeligheid vir geluk of ellende van sy sieners nie.’
'n Mens is geneig om te dink dat Langenhoven by die skryf van hierdie woorde
ook homself in gedagte gehad het. Anna Rothmann, dogter van M.E.R., kon jare
later nog onthou hoe Langenhoven by geleentheid onder invloed in haar moeder se
woonstel in Kaapstad feitlik nie kon praat nie en net stamelend kon sê: ‘Mense, julle
weet nie! Julle weet nie!’20 Dit is 'n aanduiding dat Langenhoven se drankmisbruik
ten nouste met die spanninge in verband met sy kunstenaarskap saamgehang het.
Wie daarin 'n ander soort ontvlugting wil sien, is beslis op 'n dwaalspoor, want sy
hele drinkpatroon dui op iemand wat die spanninge van sy skeppende gees nie kon
hanteer nie en noodgedwonge van tyd tot tyd aan die strawwe eise van sy demoon
moes ontsnap. Waar hy hom in sy skeppende werk oor drankmisbruik uitlaat, is dit
dikwels met die problematiek van die skeppende mens in die
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agtergrond. Was daar in Langenhoven se tyd beter kalmeerpille en ander middels
om spanning te verlig, het hy drank dalk nooit nodig gehad nie. Baie van die simptome
wat hy in sy briewe aan Sarah beskryf, hou verband met sy drankgebruik of is
onttrekkingsimptome ná 'n periode van bedwelming. Op 11 November 1922 kla hy
dat hy hom doodgewerk het en nou ‘hopeloos dronk - duiselig!’ voel. Twee dae later
skryf hy dat hy by die kerk duiselig geword het en hulle hom moes uitneem. Op 18
November laat hy haar weet hy het flou geword en op 21 November voel hy ‘siekerig
en neerslagtig en...rusteloos’. Wat 'n mens uit hierdie mededelings opval, is hoe lank
Langenhoven neem om van onttrekkingsimptome ontslae te raak; oor 'n periode van
nege dae is hulle nie minder nie en het sy depressiwiteit eerder toegeneem. Dit dui
op die erns en omvang van sy misbruik.
Die feit dat Langenhoven se drinkery van tyd tot tyd so onbeheers kon raak, was
waarskynlik die rede waarom hy na heelwat aarseling in 1923 'n belangrike
uitnodiging tog uiteindelik van die hand wys. In 'n brief van 28 Junie 1923 nooi die
Algemeen Nederlands Verbond hom uit tot 'n besoek van 'n maand aan Nederland.
‘Gaarne zullen wij U de gelegenheid bieden’, skryf die sekretaris, ‘in verschillende
steden van ons vaderland op te treden, U daar in kennis te brengen met leidende
persoonlijkheden, U in één woord een ontvangst te bereiden, die U de gelegenheid
zal bieden banden te sluiten, die U aangenaam, en voor ons beiden van beteekenis
kunnen zijn.’ In 'n brief van 25 Julie vertel Langenhoven, klaarblyklik opgetoë, Sarah
van die uitnodiging, maar op 2 Augustus skryf hy uit Graaff-Reinet, waar hy in 'n
watersaak moes optree, dat hy ‘maar nie’ Nederland toe sal gaan nie. ‘Daar trek 'n
bietjie pligsgevoel my; maar ek het nie geld nie en ek weet nie waar ek dit moet kry
nie en my private sake is almal in die war. Ons moet maar vir prof. Bodenstein stuur
of een van die groot skrywers wat ons hier het’, 'n uitspraak waaruit 'n mens aflei
dat Langenhoven die teleurstelling met die Stellenbosse professoraat en die negatiewe
resensies en ophemeling van ander skrywers nie vergeet het nie. Op 6 Augustus skryf
hy egter dat hy die uitnodiging voorwaardelik sal aanneem, maar dat sy by Rompel
moet verneem ‘of 'n mens noodwendig in Holland dress suits en manelle en dergelyke
gedonder nodig het. Die ja of nee mag die laaste stoffie in die skaal wees wat my
help om te beslis.’ In 'n naskrif laat hy haar egter weet dat hy nou definitief na
Nederland skryf om die uitnodiging van die hand te wys. ‘Ek is moeg van weifel en
mal
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van persoonlike moeilikheid.’ In sy antwoord van 9 Augustus aan die Algemeen
Nederlands Verbond sê Langenhoven dat hy die belangrikheid van so 'n uitnodiging
vir sy volk en kultuur besef. ‘Ook persoonlijk - indien het mij veroorloofd zij dit te
zeggen - zou het bezoek aan Holland mij eene openbaring en eene bezieling zijn
geweest. Nog nooit heb ik een voet over de grenzen van Zuid-Afrika gezet! Wat zou
het voor mij als schrijver niet waard geweest zijn met Uw zoveel ouder en hooger
kultuur van naderbij kennis te maken! Maar, helaas, het kan niet zijn. Persoonlijke
aangelegenheden maken het onmogelijk.’
Langenhoven se bedanking vir so 'n uitnodiging kon nie om finansiële redes gewees
het nie, want die Algemeen Nederlands Verbond was bereid om alle koste te dra.
Uit sy brief blyk ook nêrens dat 'n gevoel teen Hollanders by hom 'n rol gespeel het
nie. Al was hy verplig om ter wille van Afrikaans tydens die taalstryd teen Nederlands
te velde te trek, was daar Hollanders onder sy onmiddellike vriende in Kaapstad en
het hy groot waardering gehad vir 'n skrywer soos Multatuli, wie se werk hy feitlik
daagliks gelees het. Waarskynlik was hy eerder beangs dat sy verslawing hom
onbesonne dinge sou laat aanvang en dat hy met 'n fase van alkoholiese eksesse in
die buiteland ook die aansien van sy land en taal in die gedrang sou bring. Daarby
was hy geborge in die wêreld van die Klein Karoo en sou 'n besoek aan Nederland
vir hom 'n te groot sprong in die duister wees. 'n Mens vra jou trouens af of so 'n
besoek enige belangrike bydrae sou kon lewer tot 'n skrywer wie se skeppende werk
in so 'n mate uit die aarde van sy heimat voortgekom het.
Dat Langenhoven 'n fase van eksesse tydens 'n besoek aan Nederland moet gevrees
het, kan 'n mens aflei uit die patroon van sy drankmisbruik in die loop van 1923. Ná
'n besoek aan Kaapstad bedank hy Sarah op 28 Februarie 1923 weer vir al haar ‘liefde
en lydsaamheid gedurende my verblyf; en 'n bede om maar weer te vergewe’. Hy
meen die ‘nuk’ is nou verby, maar op 17 April moes hy na 'n verdere besoek opnuut
om verskoning vra ‘vir die verdriet wat ek jou aangedoen het’. In Junie moes dit op
Oudtshoorn vreeslik met hom daaraan toe gegaan het, want in 'n brief praat hy van
die ‘folteringe van die hel’ wat hy deur is. Eers op 3 Julie is hy sonder die
‘duiwelsdrif’, maar veiligheidshalwe het hy as ‘'n desperate redmiddel’ om die kwaal
te bekamp, sy drank ‘self deur die magistraat laat stop’. Wat Langenhoven dus gedoen
het, was om kragtens artikel 93 van die Drankwet hom
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deur die magistraat tot dronkaard te laat verklaar, sodat alle drank winkels in die
distrik Oudtshoorn verbied is om enige alkoholiese drank aan hom te verkoop.
Gewoonlik was dit 'n familielid of 'n werkgewer wat hierdie verbod versoek het.
Langenhoven was seker die enigste persoon in die geskiedenis wat self hierdie verbod
aangevra het. Gelukkig het hy in hierdie ellende die volle steun van Vroutjie en
Engela gehad. Ook Sarah, naas Vroutjie seker die persoon wat die ontstellende
omvang van Langenhoven se drankmisbruik die beste geken het, was baie simpatiek.
‘Foei tog,’ skryf sy op 23 September aan hom, ‘ek is baie, baie jammer vir jou, my
Chief. Dis swaar om so te moet stry. Maar as die oorwinning behaal is, dan is dit die
moeite werd gewees. Maar moenie dink ons weet nie hoe jy moet stry. Vertrou maar
op ons innige meegevoel.’
Waarskynlik was die verbod slegs 'n maand lank geldig. Aan die begin van
Augustus, toe hy weer aan Sarah skryf, is Langenhoven reeds 'n week lank vir die
watersaak in Graaff-Reinet en baie vermoeid na al die inspanning. Hy meen egter,
so skryf hy op 2 Augustus aan Sarah, dat die ‘vloek’ nou verby is en dat hy in elk
geval ‘geen stuk aanleiding’ gevoel het nie. Kort daarop volg egter 'n verdere
drinksessie toe hy Kaapstad weer besoek. Op 8 September skryf Langenhoven uit
Oudtshoorn aan Sarah dat hy haar 'n ‘oneindige verdriet’ aangedoen het. Hy is stadig
aan die regkom, maar ‘dit het baie lank aangehou en my liggaam is verwoes’. Op 11
September is hy steeds vol skaamte en hartseer oor die verdriet aan haar. ‘Dit maak
my wanhopig of daar ooit in die toekoms redding en behoud te wagte is. Maar - ek
was al erger en dit het weer reggekom. Vergewe my tog, my dear Sub - as jy kan,
vergewe - en laat ons hoop op ligter en skoner dae.’ En op 13 September skryf hy
dat hy nie ‘roekeloos’ is nie, maar liggaamlik en geestelik onder ‘die vloek’ ly.
'n Mens sou verwag dat Langenhoven na so 'n strawwe fase van eksesse en die
verbod wat hy homself deur die magistraat opgelê het, versigtiger sou wees. In
Oktober is dit egter maar weer dieselfde storie. Wanneer hy op 27 Oktober aan Sarah
skryf, is hy reeds 'n week lank in die bed nadat hy doktersbehandeling vir die toestand
moes ontvang. ‘Ek het die swaarste helse folterings van my lewe deurgemaak. Nou
nog bewe ek soos 'n riet en ek kan nie die pen vashou nie.’ Op 30 Oktober laat hy
haar weet dat hy na 'n week van ‘onbeskryflike smart’ weer in 'n mate herstel het,
maar nog steeds ‘bewerig’ en bitter neer-
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slagtig voel. ‘Ek kan jou nie sê wat ek deurgegaan het nie. Want my maag en lewer
was gerinneweer; my senuwees was aan flenters; en my hart het gedwing om te gaan
staan.... Ek moes drie dae nag en dag opgepas word. Nou kan ek darem weer eet en
slaap en my gedagtes is helder.’ En op 31 Oktober kan hy sê dat hy nou ‘vir die eerste
maal weer perdfris’ voel. Sarah moedig hom ook in hierdie tyd baie aan. In 'n brief
van 1 November spreek sy haar blydskap uit dat hy so ver herstel het. ‘As jy maar
nou die moed wil hou en die nukke beveg, dan sal ons almal probeer dankbaar bly
onder die kastyding, né? Maar hemel tog, my dear Chief. Wees tog nou versigtig al
was dit nie om jou ontwil, dan om ons.... Mag jy spoedig fris en gesond word,
heeltemal sterk. Dit is my gedagte al die tyd, al is ek waar ook besig, en al doen ek
wat ook. En as die gedagte jou help, jou kan help, dan sal dit help. Dit moet ook.
Hoe kan gevoelens soos dié van die Ounooi, van Engela, van my hulle krag verloor?
Steun op ons liefde en op ons vaste vertroue in jou.’
Maar nog was die drankmisbruik van 1923 nie op 'n einde nie. Aan die begin van
November was Langenhoven weer vir die watersaak in Graaff-Reinet, waar hy hom
andermaal aan die drank oorgegee het. Op hoë ouderdom kon Anna Neethling-Pohl,
indertyd 'n matriekdogter op die dorp, nog onthou hoe geskok die Van der Bergs, by
wie Langenhoven tuisgegaan het, in die aande was as hulle gas niks wou eet nie en
net met 'n bottel brandewyn in die bed geklim het.21 Op 20 November skryf
Langenhoven aan Sarah dat hy skaam is om ‘verder skuld te bely want daar is geen
verskoning om in te bring nie’. Maar nou is dit sy voorneme om nie weer te drink
nie. ‘Eén las’, skryf hy aan Sarah, ‘sal ek jou nooit weer aandoen nie. Ek weet jy glo
my nie maar jy sal sien.’
Blykbaar het hierdie vaste besluit wel gesorg dat Langenhoven 'n tyd lank van die
drank weggebly het, maar op 17 April 1924 moet hy Sarah na 'n besoek aan Kaapstad
weer om verskoning vra vir ‘al die verdriet wat ek jou aangedoen het’. Hy voel dié
keer moedeloos, want hy vind dit - volgens 'n verdere brief van 21 April - onmoontlik
om homself te verstaan. ‘Sê tog’, skryf hy, ‘vir die mense ná my dood ek was 'n
dubbele persoonlikheid. En nie 'n goeie man wat kwaad gedoen het nie maar 'n slegte
wat gestreef en gebid en geworstel het om beter te word as hy was en goed te doen.’
So sterk voel hy dié keer oor sy misbruik dat hy ook die liefde van die Vader nie
verstaan nie. ‘Waarom help Hy my nie’, vra hy. ‘Sou ék my eie kind dan nie red
nie?’ In
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hierdie moedeloosheid is dit naas sy gesinslede Sarah wat hom vertroos. Hy moet
alles wat met hom gebeur, sien as 'n louteringsproses waaruit die reine liefde en egte
krag voortkom. ‘Ons wat jou ken’, skryf sy op 24 April, ‘glo vas en onwrikbaar in
jou herstel. Ons het jou lief. Ons ken die man in jou. En ons weet jy sal seëvier.’
Maar ten spyte van hierdie liefde wat hy van Sarah en van Vroutjie en Engela
ontvang, swig Langenhoven en neem die ‘blou duiwels’ - soos hy sy eksesse nou
begin te noem - in Mei weer van hom besit. Wanneer hy vir die Parlementsitting per
trein na Kaapstad moet reis, vra hy haar in 'n brief van 21 Junie om voorsiening te
maak ‘vir die nodige voorsorg vir my beskerming’ by sy aankoms, 'n versoek wat
hy op 24 Julie herhaal. Meer as een maal het dit in hierdie jare gebeur dat
Langenhoven op die trein na Kaapstad só begin drink het dat hy nie in staat was om
uit te klim en sy weg te vind nie. As voorsorgmaatreël het hy met twee persone by
die Nasionale Pers gereël om teen betaling op die Kaapstadse stasie te wees as die
trein uit Oudtshoorn aankom. Hulle was later by die Pers bekend as ‘Langenhoven
se draers’.22
Of Langenhoven hom dié keer op die trein onkapabel gedrink het, is nie bekend
nie. Op 14 Augustus moes hy egter, terug op Oudtshoorn, Sarah vir die soveelste
keer bedank ‘vir die liefde en lydsaamheid waarmee jy my weer hierdie slag versorg
en opgepas het’. Op 16 Augustus skryf hy dat hy nou weer ‘redelik fris’ voel, maar
dat hy homself nie kan verstaan nie. ‘Of liewer,’ gaan hy voort, ‘die een ek kan die
ander my nie verstaan nie.’ In 'n brief van 12 Augustus 1924 wens Sarah hom geluk
met sy verjaardag en hoop sy dat hy ‘van nou af 'n lang bui van soetwees (sal) kry’.
Langenhoven bedank haar vir haar ‘woordjie van aanmoediging’ en sê hy wou weer
skryf om vergiffenis te vra, ‘maar dis die soveelste maal, en dis ál vir my dat dit nie
anders kan lyk nie as na huigelary. Ag, Sub, as jy tog kan weet...maar nee, Goddank
jy weet nie. Laat my maar alleen weet en alleen brand.’
Uit sulke woorde kom 'n mens onder die indruk van hoe Langenhoven telkens 'n
ongelyke stryd aanknoop teen magte wat te sterk vir hom was. Klaarblyklik was hy,
soos 'n mens male sonder tal uit sy optrede ná negatiewe resensies kan aflei, iemand
wat uiters sensitief op prikkels gereageer het. Die hele debakel ná die verskyning
van A first guide to Afrikaans en Mof en sy mense het hom in 1926 byvoorbeeld
heeltemal laat ontspoor. Nog voor die publikasie van die resensies was hy vir die
Parlementsitting in Kaapstad, waar hy weer vir die soveelste
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keer aan die drink geraak het. Op 13 Junie 1926 bedank hy Sarah vir sy verblyf en
dat sy hom so ‘versorg en verpleeg’ en al sy ‘onmoontlike nukke’ verdra het. Toe
hy teen die einde van Oktober Kaapstad weer besoek, gee hy hom andermaal aan
die drank oor en moet hy haar weer in 'n brief van 28 Oktober bedank vir haar liefde
en die wyse waarop sy hom versorg en verpleeg het. Daarna volg weer 'n fase van
onthouding met die gepaardgaande depressiwiteit, hoofpyn en rugpyn en 'n ‘toestand
van sufheid’ wat hom onbekwaam maak om te werk. Eers op 13 November kan hy
Sarah laat weet: ‘Ek voel vandag weer fris - touch wood.’
Teen April 1927 was Langenhoven se gesondheid na 'n verdere besoek aan
Kaapstad en die soveelste fase van eksesse absoluut haglik, al het Vroutjie dié keer
saam met hom die sitting bygewoon. Só erg was hy dat dit Vroutjie na hulle terugkeer
op Oudtshoorn in absolute desperaatheid na die pen laat gryp en aan Sarah 'n brief
laat skryf het. Op 6 April23 laat weet sy haar vriendin dat sy maar liewer 'n sluier sal
werp oor haar ‘lyding en bittere vernedering’ tydens die treinreis terug. Op Maandag,
2 April, het sy haar man sover gekry dat ‘hy weer sou gaan teken’, 'n formulering
waaruit dit blyk dat Langenhoven die tweede24 keer ‘beskerming’ teen sy dranksug
nodig gehad het. Sy het haastig klaargemaak vir die besoek aan die dorp en met hom
saamgegaan. Voordat hulle by die magistraat kon uitkom, het Langenhoven egter 'n
telegram aan Sarah gaan wegstuur, 'n bottel brandewyn by die drankwinkel gaan
koop en ‘nog 'n dop (hoeveel weet ek nie) by die Central gaan drink’. Uiteindelik is
hulle saam na die kantoor, waar Langenhoven die magistraat wou laat verstaan dat
hy deur sy vrou geforseer is om daar te wees en nie tot onthouding van langer as drie
maande wou inwillig nie. Eers nadat Vroutjie haar humeur verloor het, was hy bereid
om tot ses maande in te stem. ‘Nou’, vier dae later, so skryf sy aan Sarah, ‘is hy in
'n treurige toestand. Ek het van Jacobsohn [die huisarts - JCK] slaapdrank vir hom
gekry maar as dié op is hoe dan? Dit sal tog nie gaan om daarmee aan te hou nie.’
Hoe moedeloos Vroutjie oor die toestand is, blyk uit haar mededeling dat sy ‘die
lewe nie langer gaan verdra nie’ en dat haar eie gesondheid as gevolg van dié toestand
nie na wense is nie. ‘Dis al 30 jaar’, skryf sy, ‘van ek met die stryd begin het. Elke
keer is die moeilikheid om hom weer normaal te kry swaarder. Hy is natuurlik nog
al die tyd in die bed sonder skeer of was. Ons is nou besig om hom sterke kragtige
sop te gee. Mag die Vader gee dat hy nou hom sal regruk.’
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Hoe erg Langenhoven se toestand dié keer was, blyk verder uit sy briewe aan Sarah.
Op 7 April skryf hy: ‘ek sukkel pynlik hierdie woordjies agtermekaar tot die uiterste
nodige. Maar ek voel nou dat ek deur Gods genade aan die herstel is. Weer dank ek
jou uit al die innigheid van my hart vir al die liefde en toewyding waarmee jy my
versorg en na my omgekyk het. Ek kan nie meer sê nie.’ 'n Dag later gaan hy in meer
besonderhede op sy toestand in. ‘Hel, maar ek het 'n toer deurgemaak’, skryf hy.
‘Dank die hemel dat jy nie weet wat dit is nie. Ek wonder as 'n mens dit met grade
kon meet hoe naby die dood ek omgedraai het. En nie die minste van die folterings
nie was die leed oor die leed wat ek veroorsaak het behalwe wat ek self gely het.
Maar die Sub vergewe my maar altyd weer. Wat moet die liefde van God nie wees
nie.... En ek hoop van alle harte dat die arme Sub heeltemal tot verhaal gekom het
van die verdriet en sorg wat ek haar veroorsaak het. Foeitog, Sub; ek is kranksinnig
anders sou ek sulke dinge nie slag vir slag weer versuim om te ontsien nie.’ Selfs uit
die bewerige handskrif waarin hy op 10 April aan Sarah skryf, kan 'n mens aflei dat
die vergiftiging nog steeds in sy gestel is, al kla hy in hierdie tyd ook oor die
‘gruwelike astigmatisme’ van sy oë. Kort voor sy dood in 1932 sou hierdie probleem
erger word en sou hy 'n spesialis in verband daarmee raadpleeg.
Blykbaar het daar ná hierdie eksesse en die wetlike ‘beskerming’ weer 'n fase van
onthouding by Langenhoven ingetree, al sou sy dranksug tot die einde van sy lewe
'n probleem bly. In April 1929 bedank hy Sarah die soveelste keer vir die liefde en
verdraagsaamheid nadat hy tydens sy besoek aan Kaapstad hom nog 'n keer te buite
gegaan het. In Mei 1929 is hy weer deur die magistraat op die swartlys geplaas. In
Julie 1930 raak hy by S.P. le Roux en sy vrou op hulle plaas Middelplaats naby De
Rust aan die drink. Terwyl hy in Oktober weer by die Le Rouxs kuier, gebeur
dieselfde, in so 'n mate dat hulle hom ‘soos 'n kind’ moet oppas. ‘Dit was nooit van
te vore so erg nie’, skryf hy op 18 Oktober aan Sarah. ‘Ek is nou uit die
moeilikheid-self verlos maar nie uit sy nasleep nie. Hart en senuwees. Nou-al drie
nagte byna niks geslaap nie (Op die plaas slaapdrank gebruik. Hier wil ek nie.)25
sodat ek nie gister kon skryf...nie; was onmoontlik dronk en lighoofdig.’
Dat Langenhoven se drankmisbruik hierdie keer maande aangehou het en sy
gesondheid baie ernstig aangetas is, blyk uit 'n brief26 wat Vroutjie op 15 Augustus
1930 na sy terugkeer uit Kaapstad aan Sarah skryf. Indien hy nie nou ophou nie, sê
sy, vrees sy vir beroerte, want hy
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wys alle uiterlike tekens daarvan. ‘Sy gesig het [tydens die periode van eksesse JCK] gelyk of die bloed deur sy vel wou bars en het jy gesien hoe sy wange gelyk
het! Dit was asof daar 'n kors van bloedpuisies op was. Hy het ook gedurig by die
kleinste snytjie met skeer gebloei. Nou nog. Gister hom weer 'n plekkie gesny en
weer was daar die tekens.’ Sy vrees nou dat hy tydens die komende besoek aan
Somerset-Oos, waarheen hy vir partysake moet gaan, weer sal begin drink.
Dit is onbekend of Langenhoven hom tydens dié besoek te buite gegaan het. Dat
Vroutjie se vrees vir nog 'n dranksessie egter nie ongegrond was nie, blyk uit nog 'n
brief27 wat sy op 25 November 1930 aan Sarah ná Langenhoven se terugkeer uit
Kaapstad skryf. Vroutjie was op die stasie toe die trein na Port Elizabeth inkom.
Langenhoven was ‘nie te erg nie’ en hy ‘kon goed loop’, maar hy het aaklig gelyk.
Hy was verbaas om Vroutjie te sien en het haar gevra hoe sy wis wanneer hy sou
aankom. ‘Ek sê toe’, skryf sy, ‘ek het mos geweet jy kom en ek het jou toe maar kom
ontmoet.’ Hulle is na die huurmotor en die bagasie is gou deur die bestuurder, Fourie,
ingesit. ‘En ons was op weg huis toe’, gaan sy voort, ‘toe sê hy vir Fourie hy moet
eers na P.V. ['n drankwinkel - JCK] gaan en dan na North se hotel. Toe sê ek “Maar
Pappa, dis mos 'n omme pad. Laat hy eers na North se hotel gaan en dan na P.V. Dan
is ons mos sommer op weg.” Nee, sê hy, hy moet eers na P.V. Toe ons by P.V. kom,
sê hy vir Fourie hy wil nou nie afklim nie of soiets en hy moet maar na North se
hotel gaan.... Toe hy by North se hotel kom sonder 'n woord verder met my te praat
sê hy vir Fourie hy moet die porter roep. Ek wis toe nog glat nie wat sy plan was nie.
Dog hy moes iemand sien. Maar hy begint te sukkel om die motor oop te kry en
eindelik toe die porter kom het hy die deur ook oop en klim af en sê vir die porter
om sy goed te neem. Toe eers vra ek hom wat sy plan was. Nee sê hy hy gaan nie
huis toe nie. Ek vra hom dan waarom nie, ek het dan gekom om jou te ontmoet. Maar
hy sê net: “Fourie, neem Mev. L. huis toe.” Wat kon ek tog toe doen? Dit sou my
niks gehelp het om in te gaan en hom probeer ompraat nie. Hy was te dronk. Het toe
maar stil huis toe gekom en met Bessie [haar dogter wat langsaan Arbeidsgenot in
Klapperbos gewoon het - JCK] gaan praat, en ons het toe besluit dat Allan [Pocock,
Bessie se man - JCK] na hom moes gaan en kyk wat hy kon doen. Allan het Matthews
gaan haal en die twee is toe af hotel toe en Allan het buite gebly en M. het na sy
kamer gegaan en hy sê vir M. ek is baie kwaad vir hom ek wil nie 'n dronk man hê
nie
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of soiets. Toe het A. en M. deur gekom en my kom sien. Ek sê vir Matthews ek het
nie 'n woord nog met hom kon praat nie. Al wou ek ook daar was nog nie 'n oomblik
nie. Dit is 'n duiwelse leuen. Maar ewewel ek is toe met hulle saam deur hotel toe,
en dadelik was hy gereed om met my saam huis toe te kom sonder die minste moeite.
Maar ag ek had 'n helse tyd deur gemaak. Maandagnag heelnag wakker gewees. Hy
het my nooit 'n oomblik laat rus nie en nooit het hy of ek een minuut geslaap nie.
Om 4 uur Sarie gaan roep om koffie te maak en hy kon nie wag dat ek vir Jacobsohn
medisyne en slaapdrank kon vra nie. Ag ag hy was onmoontlik. Dingsdag (gister)
tamelik maar kon nie slaap nie met slaapdrank en al. Gisteraand hom 'n twede
slaapdrank gegee en hy het toen darem laaste nag 'n bietjie geslaap. Vandag redelik
gewees.’ Na 'n onderbreking hervat Vroutjie die brief: ‘Gister het Chief darem sy
artikel [vir Aan stille waters - JCK] geskrywe soveel beter maar hy was natuurlik
nog al die tyd in bed of in sy japon in die huis rond. Nou wil ek weer 'n poging maak
om hom te beweeg om homself onder beskerming te sit want hy het aan beide Bessie
le Roux [S.P. se vrou - JCK] en my Bess gesê dat hy voel daar is net een plan nog
en hy sal verplig wees om dit te doen.... Vir my het hy nog niks gesê nie. Hy voel
nou so beter dat ek twyfel. Regtig die man het my nou so behandel dat ek dronk
geslaan is. Verbeel jou dat hy voor die hotel afklim. Sy goed laat afhaal en vir hom
'n kamer in die hotel bespreek. Die wêreld moet dink ons het 'n hewige rusie gehad.
Dog hy was nie bewus van wat hy doen nie. Nogthans hy moet met so 'n plan van
die Kaap gekom het want hy was of hy verskrik was op die stasie om my te sien en
die manier wat hy vir Fourie orders gegee het het my so laat dink. Ek weet nie wat
om te doen nie. Oor die hospitaalbehandeling [klaarblyklik teen dranksug - JCK]
weet ek niks en as hy nie vanself en vrywillig hom wil onderwerp nie dan sal hy ook
nooit daar bly nie. Maar vind tog maar bysonderhede uit. As hy sê vir 'n jaar homself
onder beskerming sit sal dit nie nodig wees nie. Maar of hy so ver sal kom...ek twyfel.
Moet nou ophou. Sal jou spoedig weer laat weet of dinge beter gaan. Arme arme
Sarah dat jy weer al die verdriet en ergernis moes hê. God weet ek is radeloos en
hopeloos.’28
Uit die gegewens in die briewe van Vroutjie en die korrespondensie wat Sarah
van haar Chief bewaar het, word dit duidelik, as dit nog nie tevore duidelik was nie,
dat Langenhoven se drankmisbruik nie dié van 'n ligsinnige, slordige drinker was
nie, maar deel van 'n persoonlike
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noodlot. Hy het met alle mag teen die euwel probeer stry, maar klaarblyklik was hy,
selfs met die hulp van familielede en vriende, nie by magte om van die verslawing
los te kom nie. Daar is getuienis wat daarop dui dat hy by meer as een geleentheid
in 'n uiters beskonke toestand op straat in Ladismith verskyn en na sy pleegvader se
woning op Elandsvlei probeer loop29 of saam met 'n drinkebroer in die slote van
Oudtshoorn gelê het.30 Soms moes Jan Anderson, later burgemeester van Oudtshoorn,
hom voor 'n belangrike vergadering of hofsaak ‘uitvars’.31 Daarteenoor bestaan egter
geen getuienis hoegenaamd dat hy in sy benewelde toestand ooit sy hand teen sy
vrou of iemand anders gelig het nie. Wel het hy hom, na die aanvanklike euforie,
meer as een maal in 'n toestand van totale swaarmoedigheid ingedrink en gevoel dat
hy deur almal verlate is. By tye het hy selfs gevoel dat Sarah hom verlaat het.
By meer as een geleentheid het Langenhoven hom in sy geskrifte oor die euwel
van drank en drankmisbruik as sodanig uitgelaat - roerende dokumente wat ontstaan
het uit eie bittere persoonlike ervaring en getuienis van sy insig in die afskuwelike
gevolge van die verslawing. Wanneer hy op 10 Augustus 1920 die Stellenbosse
studente toespreek oor die begrip ‘Belangstelling’, illustreer hy die verflouing van
aandag aan die hand van die verskillende dinge wat 'n mens kan drink en eet. ‘Jy kan
aanhou om meer en meer peper op jou vleis te gooi tot jy naderhand die vleis laat
bly en skone peper eet - maar wat dan verder? So weer, melk en water is nie
interessant genoeg nie, nou drink jy koffie. As die koffie eentonig word drink jy wyn.
Dan word die wyn eentonig en jy neem brandewyn. Eindelik prikkel die één glas nie
meer nie en jy neem twee en drie; en uiteindelik in stede van meer opgewek te raak,
raak jy dronk. Die prikkelmiddel het self 'n verdowingsmiddel geword. Opwekking
word bedwelming.’32
Wanneer dr. D.F. Malan as minister van binnelandse sake 'n wetsontwerp indien
om die verskaffing van drank te beperk, is Langenhoven sterk ten gunste daarvan.
In 'n bydrae tot sy Aan stille waters-rubriek33 verskyn 'n ‘ingestuurde’ stuk oor die
moontlikhede van drankbeperking. Wie die skrywer van die stuk is, sê Langenhoven,
maak geen saak nie. Die skrywer, gaan hy voort, kon egter sy naam as ‘Slagoffer’
onderteken het - ‘nie 'n slagoffer van beperking nie, maar van onbeperkte vryheid’.
Uit die handskrif en styl is dit egter duidelik dat die outeur niemand minder as
Langenhoven self is nie.
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In hierdie bydrae verklaar Langenhoven hom ten gunste van 'n volstrekte drankverbod
- 'n hopeloos onpraktiese en onagterhaalbare ideaal wat hy nastrewe, maar wat getuig
van die irrasionele drif waarmee hy alkoholiese drank in alle vorme wil bestry. Hy
dink nie soseer aan die kwaad waartoe die drank hom as slagoffer gelei het nie, maar
‘aan die goed waarvoor ek my deur die misbruik daarvan onbevoeg gemaak het, vir
my, vir my huis, vir my land en my volk’. Veral één tipe persoon word hoofsaaklik
deur die drankgier oorweldig, naamlik ‘die fyn-intellektuele, met die
verbeeldingsweelde van die kunstenaar, met die delikate senuwee-gestel wat die
maklikste verstoor word’. Uit dié soort mens kom ‘die martelaars en hervormers, die
sieners en profete’ voort wat 'n volk kwalik kan mis. Daarby behoort die maatskappy
te besef dat alkoholisme 'n siektetoestand is, nie 'n oortreding wat deur wetsvervolging
of maatskaplike ostrasisme bestry kan word nie. Dit is verkiesliker om hierdie
‘verlore-gaandes’ te red in plaas daarvan om vir hulle ‘wanhoop op wanhoop’ te
stapel, want die verslaafde het vir homself al klaar ‘'n hel op aarde’ geskep. As dit
dan nodig is, moet die misbruiker soos 'n sieke of 'n kranksinnige - maar dan met
liefde - behandel word. Die drankdrif tref byvoorbeeld die kunstenaar: ‘die man met
die gloeiendste verbeeldingskrag’, die beste onder ons ‘wat abnormaal is juis omdat
hy nie middelmatig is nie’. Dié soort mens besit dikwels die ‘ongestadigste
senuwee-stelsel’. Daarom moet ons hom nie veroordeel nie, want dit is vir ons
onmoontlik om die ‘versoeking’ teenoor die ‘weerstandsvermoë’ af te weeg.
Wanneer Langenhoven in Ons weg deur die wêreld III oor die dwase wyse skryf
waarop die mens sy liggaam en siel beproef, gebruik hy weer die beeld van die drinker
en roker as voorbeeld. ‘Ons beproef ons gesondheid van dag tot dag’, skryf hy, ‘maar
ons liggaam het 'n groot reserwekrag van selfherstel - hy spring weer terug gesondheid
toe. En ongelukkig, dit sus ons tot gerustheid. Die hartklopping teen die steil hoogte
gaan verby; en ons begin weer te rook. Die dowwe hoofpyn in die oggend met die
swart-halfmane onder die oë en die smaak van doodsbeendere in die mond gaan
verby, en môre-aand eet en drink ons weer te veel. Die bogie word swakker en papper
deur die spanning wat bedoel was om hom sterker te maak; hy bly naderhand krom
staan soos 'n mandjielat of 'n houthoepel; ons wil hom weer reguit buig - en, klaps!
daar lê ons. Die boog wat eenmaal gebreek het, word nie weer heel nie.’34
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Langenhoven het dit hier nog in betreklik algemene terme oor die misbruik van
liggaam en siel, al voel 'n mens by die lees van so 'n passasie dat die skrywer die
gevolge van die eksesse wat hy beskryf, aan eie lyf ervaar het. Een van sy bekendste
spreuke handel egter regstreeks oor die dwaasheid van die drinker. ‘Dis moeilik om
'n man wat drink tevrede te stel. As die bottel vol is, is dit nie na sy sin nie; en as hy
leeg is, is dit ook nie na sy sin nie.’35 Waar hy in die daaropvolgende prekie die
patroon van die drinker beskryf, wei hy weer uit oor die dwaasheid en die skade wat
hy aan sy eie liggaam en siel berokken. En weer het 'n mens die gevoel dat hy hier
uit eie ervaring getuig. ‘Onvoldoenlikheid en onredelikheid, verkeerdigheid, is die
grondeienskap van 'n dronkaard’, skryf hy. ‘Hy drink om sy dors te les, en hoe meer
hy drink hoe dorstiger word hy. Hy drink om lekker te voel, en hoe meer hy drink
hoe slegter voel hy. Hy drink tot hy hoofpyn het en dan drink hy die hoofpyn weg
tot hy 'n tweede kry wat erger is. Hy is so lief vir die drank dat jy sou verwag dat hy
begerig moet wees om lank aan te hou, maar in plaas daarvan drink hy hom haastig
in die tronk of in die graf in en dan moet hy vroegtydig ophou. Hy offer sy liggaam
op om sy siel te bevredig (want daar is 'n sielsgenot in die opwekking wat vóór die
bedwelming kom); en hy offer sy siel op om sy liggaam te bevredig - en op die end
bevredig hy geeneen nie maar verderf albei.’36 So 'n man, gaan hy voort, moet ons
nie te streng veroordeel nie. ‘In sekere mate kan ons nie help om hom te verag nie,
want hy het homself tot die diepste modder van veragting verneder. Maar laat ons
soetjies loop met ons oordeel.... En miskien nóg is daar hoop: miskien nie, maar
miskien tog. Nét sulke gevallenes as hy het weer opgestaan. Wie weet, één van ons
wat nie haastig is om die eerste klip te gooi nie, kan hom ophelp. Ons kan miskien
aan sy vrou weer 'n man gee, aan sy kinders 'n vader, aan sy land 'n burger, aan
homself sy eer en roem, sy verlore geluk en karakter. God weet, en díe wat dit
ondervind het weet, wat so 'n verlossing beteken uit so 'n slawerny. Jy wat dit nie
weet nie, leser: dank God dat jy dit nie weet nie. Maar omdat jy dit nie weet nie:
oordeel nie, help.’37
Langenhoven skryf hier oor 'n lydende mens wat hulp en simpatie in sy verslawing
nodig het, iemand wat smag om uit die ellende verlos te word. Die eerlikheid waarmee
hy die euwel verwoord, is aangrypend - en dit word aangrypender as 'n mens dit teen
die volle agtergrond van sy verslawing lees. Anders as Rimbaud, wat alles wat menslik
is, ter wille van die kuns wou opoffer en sy persoonlikheid met drank en
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dwelms wou afbreek, sodat die stem van God in die poësie deur hom kon praat,38 het
Langenhoven drank gebruik om ná 'n periode van geweldige inspanning en kreatiewe
vaart sy brein af te skakel en sy senuwees tot rus te laat kom. Sowel in inspanning
as in ontspanning het hy egter nie enige maat geken nie. Soos hy hom tydens die
skeppingsfase op 'n onoordeelkundige wyse gemoor en veels te veel uit sy gestel in
'n te korte tydspan probeer tap het, so het hy hom in sy poging tot ontspanning aan
'n ander uiterste oorgegee. In albei fases het die drif - die skeppingsdrif en die
drankdrif - die ewewig versteur en hom tot eksesse gedryf. Deur die jare lange
ongesonde leef- en werkpatroon het hy sy gesondheid vernietig. Toe hy op 15 Julie
1932 op die leeftyd van byna nege en vyftig jaar te sterwe kom, was hy 'n ou man
met 'n verwoeste liggaam.
Om 'n kortsigtige morele oordeel oor 'n dronkaard te vel, is veel makliker as om
die innerlike dryfvere van 'n lydende en verslaafde mens se irrasionele optrede te
verstaan. Langenhoven was 'n verwikkelde mens met innerlike teenstrydighede. 'n
Kennis van sy drinkpatroon en siektegeskiedenis bring ons nader aan die mens, al
bly dit steeds moeilik om sy innerlike dryfvere te begryp. In laaste instansie staan
iemand wat hom in die skrywer en die mens Langenhoven verdiep, egter oorstelp
by die onkreukbaarheid en vlekkelose eerlikheid wat so kenmerkend van hierdie
besondere mens was.
By meer as een geleentheid het Langenhoven oor homself gepraat en sy eie
booshede bely, al kon hy tog telkens - sowel in geestige as ernstige oomblikke - ook
op 'n sekere keersy wys. Op 'n keer stap hy in die Tuine in Kaapstad. ‘Maar jy is mos
dronk’, merk 'n verbyganger op. ‘Ja’, was Langenhoven se antwoord, ‘maar môre is
ek nugter en jy nog steeds 'n aap.’ In die ‘Beknopte eie lewenskets’ wat hy as inleiding
tot sy bundel Aan stille waters in 1929 afdruk, sê hy dat hy nie 'n hoë ouderdom sal
bereik nie, want ‘hoe spoedig 'n mens by jou bestemming aanland, hang nie net af
van hoe lank die pad was nie, maar hoe vinnig jy gereis het.’39 En Langenhoven hét
vinnig geleef. ‘Ek het’, skryf hy, ‘meer as my regmatige beurt gehad, oneindig minder
as my verdiende deel van leed, oneindig meer as my verdiende deel van geluk. By
doen en by nalaat was ek en bly ek 'n sondaar, God alleen weet hoe groot, maar onreg
en bedrog en valsheid, hetsy in my omgang teenoor my ewenaaste, hetsy in my
beroep of in my politiek, was nooit my gebruiklike ondeug nie.’40

J.C. Kannemeyer, Langenhoven. 'n Lewe

645

III
Wanneer Langenhoven in Kaapstad vir die Parlementsittings of vir onderhandelinge
met Die Burger en die Nasionale Pers op besoek was, het hy meestal by Sarah in
Labounerestraat in die Tuine en later in Rhodeslaan in Mowbray tuisgegaan. Daar
moes sy hom telkens met eindelose geduld en teerheid fisiek uit die ellendes van sy
verslawing red, soms deur hom letterlik in haar huis in te dra, uit te trek, skoon te
maak en te verpleeg.
'n Mens vra jou af waarom sy dit alles vir hom opgeoffer het. Dit kan wees dat
Sarah 'n soort sekretariële psige gehad het en die soort persoon was wat uit
bewondering vir die groot skryftalent en die mens Langenhoven in sy nugter
oomblikke bereid sou gewees het om alles vir hom te doen. Sy het in hom die
goddelike genie gesien, die skrywer wat kon toor met woorde en wat verhale met 'n
vaart kon vertel op 'n wyse wat van Afrikaans 'n soepel instrument gemaak het. Sy
ywer vir die taal en sy stryd in belang van Afrikaans het haar ook aangevuur en 'n
betekenis aan haar lewe gegee. Op dié wyse het 'n dissipelskap ontstaan wat 'n hele
lewe lank sou duur.
Maar om Sarah bloot tot 'n sekretariële tipe te vervlak, laat nie reg geskied aan
haar selfstandigheid en die eie drif wat inherent ook deel van haar was nie. By
geleentheid, op 18 November 1921, praat Langenhoven in 'n brief van die ‘volharding
en artistieke temperament’ wat in hulle albei verbind is. Sy was 'n intelligente vrou
met deursettingsvermoë wat seker nie vir dié van Langenhoven agtergestaan het nie,
al het haar talente op 'n ander manier tot uiting gekom.
In Sarah het Langenhoven 'n geestelike maat gevind wat 'n mens in dié mate selde
in die lewe toebedeel kry. Sarah was die persoon buite sy huislike kring wat sy
hartstog vir al sy ideale begryp het, wat sy kunstenaarpsige verstaan en vertroetel
het en vir wie hy ten volle met sy werk kon vertrou. Bowenal moet sy 'n
gespreksgenoot gewees het wat hom kon stimuleer en inspireer, selfs al was sy dan
deur haar andersoortige herkoms nie vertroud met die agtergronde van sy kuns nie.
Dit beteken geensins dat die vriendskap 'n rustige verloop gehad het nie, want die
ongeduldige Langenhoven kon by tye 'n opgejaagdheid oor onbenullighede ontwikkel
wat ontstellende afmetings aangeneem het. Telkens gee hy in sy briewe aan haar
opdragte in verband met die afhandeling van manuskripte, wat hy in 'n daaropvolgende
brief weer
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wysig. Bowenal word hy by herhaling erg geïrriteerd as daar nie betyds reaksie van
haar kom nie. In 'n brief wat hy in die Woensdagnag van 2-3 Augustus 1922 skryf,
sê hy dat hy haar uitdruklik gevra het om hom nie weer deur die laattydigheid van
'n brief onnodig te ontstel nie. In sy toestand, gaan hy voort, lei ‘die geringste oorsakie
tot die ernstigste gevolge’. In plaas van haar weeklikse gereelde brief was daar nou
net ‘die flenterpapiertjie wat jy Saterdag geskryf het en eers Sondag-aand gepos het’,
'n opmerking waaruit 'n mens aflei dat Langenhoven selfs die datum van die brief
met die posstempel vergelyk! Hy kyk selfs na die uur waarop dit gepos is, want die
langer brief wat Sarah in die ‘flenterbriefie’ in die vooruitsig stel, word eers
Dinsdagoggend in die donker voor half-sewe gepos. Daaruit lei Langenhoven af dat
sy nie die tweede brief Sondagaand geskryf het nie maar Maandagaand. Wanneer
Sarah in 'n later brief sê dat sy Sondag op besoek aan Tulbagh was, verwyt hy haar
dat hy nie daaroor ingelig is nie! Afgesien van die beheptheid met die pos en die uur
en dag waarop briewe in die bus beland, spreek so 'n tipe ontsteltenis by Langenhoven
van 'n verregaande obsessie met Sarah. 'n Mens kry die indruk uit briewe soos dié,
waarvan daar meer as een voorbeeld in die korrespondensie bestaan, dat hy absoluut
besitlik oor haar gevoel het en haar nie 'n eie selfstandige lewe wou gun nie. Hy
vermoed nou, feitlik in 'n vlaag van vervolgingswaan, dat sy as gevolg van sy gedrag
in Kaapstad belangstelling in hom verloor het. Indien dit die geval is, moet sy op
ontvangs van sy brief dit duidelik aan hom telegrafeer. ‘Dis beter’, skryf hy, ‘om
meteens onthoof te word, en klaar, as om stadig doodgefolter te word. En as daar
niks is nie, telegrafeer my dit dan ook en duidelik. Maar ek moet jou volle aandag
en belangstelling hê en jou volle vertroue, soos nog al die jare, of anders glad niks.
Al wat ek nog altyd van jou gehad het was liefdediens so trou as ooit op die aarde
iemand wat dit nie wêrd is nie kon ontvang van 'n medemens. Jy het my bederwe.’
Uit hierdie laaste opmerking blyk duidelik watter belangrike rol Sarah in
Langenhoven se lewe gespeel en hoe onbaatsugtig sy haar dienste tot sy beskikking
gestel het. Vergoeding daarvoor het sy minimaal ontvang, maar in geld was sy in elk
geval nie geïnteresseerd nie. Dit was vir haar 'n belewenis om so direk met 'n groot
skrywer en 'n briljante brein in aanraking te wees en hom as vriend te hê. Daarom
dat sy hom by herhaling verseker dat haar belangstelling nie ‘verplaas’ is nie, maar
dat sy met 'n volle lading werk nie altyd die tyd het om
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onmiddellik alles te los en aan sy werk aandag te gee nie. Nie dat dit Langenhoven
altyd bevredig het nie! Op 20 Junie 1924 skryf hy in 'n oomblik van algehele
verlatenheid ‘die een op aarde, buiten my eie mense, wat nog altyd my hulp was, het
ook onverskillig geword - ek skryf in die wind; ek soek toegang teen 'n klipmuur;
vrae, instruksies, besprekings, telegramme, klagtes, soebat - alles bly sonder notiesie’.
Sarah moet telkens haar belangstelling herbevestig en hom oortuig van haar ywer
vir hom en sy werk. Haar vriendskap met hom, so sê sy in 'n brief van 19 Junie 1924,
is nie 'n ‘vlindervriendskap’ nie; dit is die soort vriendskap ‘wat eenmaal in 'n
lewenstyd gegee word, sonder keuse en sonder balansstate’.
En Langenhoven was gelukkig nie nét lastig nie. Hy kon ook 'n groot
toegeneentheid teenoor haar in sy briewe openbaar. Toe sy in 'n brief van 22
November 1922 kla dat daar naas haar werk vir haar niks op aarde is nie, dat niemand
omgee of sy lewe of dood is nie en dat sy elke dag na 'n ‘dolleë huis’ moet terugkeer,
is hy besonder getref deur die eensaamheid wat uit haar woorde spreek. ‘Nog nooit
in al die jare wat ons mekaar ken’, skryf hy op 25 November 1922 aan haar, ‘was jy
so moedeloos en troosteloos en wanhopig as wat jy moet gewees het toe jy my die
brief geskryf het...nie. En wat moet ek sê? Daar werk jy jou morsdood, meer as wat
vir die sterkste liggaamsbou te veel sou wees; en dan moet jy naar die ledige huis
toe gaan en nie 'n vriendelike gesig of 'n woordjie van aanmoediging of liefde ontvang
nie. Ek is baie baie hartseer, Sub.’
Hierdie empatie blyk ook duidelik uit die hulp wat Langenhoven aan Sarah verskaf
toe sy in Junie 1924 vir haar matrieksertifikaat moet eksamen skryf. Hy gaan die
handleiding vir dierkunde stelselmatig met haar deur en wys haar op sekere vrae wat
sy kan verwag, al was Langenhoven se benadering waarskynlik nie so eksamengerig
as wat sy nodig gehad het nie!41 'n Paar maande later, toe sy haar vir 'n eksamen in
die sielkunde moet voorberei, help hy haar weer. Telkens waarsku hy haar om haar
nie te ooreis nie, al is dit juis die ding wat hy self die hele tyd doen! Hy lees Huxley
en ‘daardie verdomde Duitser’ Freud om haar deur die stof te help. Haar probleem,
so sê hy in 'n brief van 22 November 1924, is dat sy helderheid wil vind waar daar
nog net ‘spinnerakke van die metafiesika’ is. ‘Had jy self 'n troebel intellek’, gaan
hy voort, ‘dan sou jy baie beter oor die weg kom met...al daardie kranksinnige spul.’
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En telkens wanneer Sarah verjaar, wens Langenhoven haar van harte geluk met die
besondere dag in haar lewe. ‘Jy het vir jou die swaar pad gekies,’ skryf hy op 21
Desember 1923, ‘die pad van diens en offervaardigheid en Hy wat geweet het meer
as enige mensekind nog ooit geweet het,...het dit aangewys as die weg van geluk op
die lang baan. En jou werk is nie sonder vrug nie hoe jy ook nie al die oes daarvan
kan sien en bereken nie. Maar al wat jy in hierdie een jaar gedoen het, in jou beroep
en daarbuite, hoeveel het jy nie bygedra om die arme donkere wêreld verligter te laat
as wat hy sonder jou sou gewees het nie.’ En op 22 Desember 1926 skryf hy: ‘Deur
die jaar, en die jare, wat kom mag jy gesondheid hê vir jou minbeloonde diens en
trou, en geluk en welvaart om met opgeruimde hart jou werk te doen vir die geluk
en welvaart van ander. Jood of Christen, ons is een Vader se kinders en daar is 'n
wêreld vol van ons behoeftige broers en susters om deur diens soos joue tot hulle
geluk te lei. Ek dink terug, weer selfsugtig, aan die jaar wat verstryk is en, wat my
eie persoon betref, aan die verder opgehoopte skuld van dankbaarheid wat ek nooit
sal kan vereffen nie, vir wat jy vir my was tot moed en besieling...en bewaking en
verpleging. Uit die diepste van my hart, al die hoogste en beste, my dear Sub.’
Die toegeneentheid en inlewing was ook telkens merkbaar uit Sarah se briewe,
selfs wanneer Langenhoven hom in Kaapstad weer te buite gegaan het. Nêrens is
daar ooit 'n beskuldiging of afkeer te merk nie; alleen 'n groot verdraagsaamheid.
Selfs wanneer hy hom in die diepste ellende ingedrink het, bly sy steeds oortuig dat
hy sal regkom. Hy moet vashou aan ‘ons liefde’ en ‘fris’ word uit die krag wat daar
‘van ons na jou toe gaan’, skryf sy op 18 Februarie 1924. Hoe belangrik dit vir haar
is dat hy sal regkom, blyk uit haar opmerking: ‘As jy ingee, berowe jy my van hoop
op die aarde.’ Sy sê dat sy nie in 'n hiernamaals glo nie; nogtans wil Langenhoven
haar verseker van 'n ‘leidende God’. ‘En wanneer ek werklik in vertwyfeling verkeer
sodat ek aan 't vergaan is,’ skryf sy, ‘kom jou oortuiging my daarom ter hulp, en ek
voel 'n krag daarvan en van jou eie sekerheid, wat my oor die donkerte heen help.
Selfs nou noudat my angs my in die diepste ellende gooi kom daar darem nog uit die
Credo42 jou oortuiging en haal my daarvandaan weg en laat my hoop dat dit
onmoontlik is om sommer 'n speletjie van so 'n aard te veronderstel. Daardie troos
kom uit jou. My dear Chief, dis nie waar dat jou Skepper wat jou die Credo laat skryf
het, gewillig is
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om jou tot ondergang te doem nie. Dis nie waar nie. Hy het by my, by die ou nooi,
by Mev. Rothmann, by ons almal 'n wonderlike liefde vir jou ingeplant - 'n liefde
wat bestand is teen alles - want dit is bedoel om jou te sterk en te red. En dit sal jou
ook red.’
Uit die getuienis van die drukke korrespondensie tussen die twee moet 'n mens
tot die gevolgtrekking kom dat die vriendskap tussen Langenhoven en Sarah besonder
heg en diep was, 'n vriendskap wat Langenhoven se geweldige eise en wispelturigheid
kon deurstaan en 'n lewe lank behoue kon bly. Sarah was bereid om alles te verduur
ter wille van daardie vriendskap en uit respek vir die groot intellek en talent waarmee
sy in aanraking was. Naas die opwinding van Langenhoven se enorme produksie
was daar die klein trekkies wat van hom klaarblyklik so 'n beminlike mens gemaak
het. Soms terg hy Sarah byvoorbeeld gemoedelik deur haar Duitse aksent na te boots.
‘Dit was al bitter droeg’, skryf hy op 17 Desember 1923, ‘terwaail ek skraaif val daar
'n sagte motrientjie maar dit laaik nie vir maai of haai sal aanhou nie.’ En op 1 Julie
1931 skryf hy: ‘Laaik of ons gaan rien kraai.’
Die vraag is of daar naas die hegte vriendskap tussen Langenhoven en Sarah
Goldblatt ook iets intiemers tussen hulle was. Tydens Langenhoven se lewe en ook
ná sy dood was daar allerlei los praatjies, sonder dat iemand blykbaar iets meer
geweet het. Vriende van Sarah, soos Audrey Blignault en Alba Bouwer,43 was
verbysterd oor die oorgawe waarmee Sarah haar aan die uitvoering van haar pligte
as letterkundige administratrise gewy het - 'n toewyding wat nêrens sy gelyke gehad
het nie. Dit het Elsa Joubert, wat goed met Sarah bevriend was, opgeval dat Sarah
haar lewe lank gekant was teen buitehuwelikse verhoudings en sy was oortuig daarvan
dat die fanatieke ywer en oorgawe juis voortgespruit het uit seksuele onvervuldheid.
Die verhouding tussen Sarah en Langenhoven was volgens haar 'n ‘mating of two
minds’, sonder dat daar enige sprake van 'n geslagtelike basis was.44 Die praatjies
het voortgekom uit die feit dat Langenhoven telkens by Sarah in Kaapstad tuis was
en haar besondere diens aan hom. By geleentheid het Sarah dan ook aan Anna
Neethling-Pohl gesê: ‘I gave up my good name to drag him out of the gutters.’45
Indien daar wel 'n intieme verhouding tussen Sarah en Langenhoven was, verwag
'n mens by voorbaat dat die korrespondensie tussen die twee meer lig daarop sou
werp. Kort na Sarah se dood het Jan Scannell, in daardie stadium in beheer van die
letterkundige nalatenskap van
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Langenhoven, in antwoord op persberigte verklaar dat die briefwisseling ‘geen enkele
bewys’ van 'n romanse bevat nie en dat die talle ander dokumente in die
Langenhoven-nalatenskap ook ‘nie 'n enkele woord (bevat) wat so iets kan bevestig
nie’.46 Die moontlikheid is egter nie uitgesluit dat die briewe kodes mag bevat wat
by Scannell verbygegaan het nie.
Wat betref die dokumente van Langenhoven en ook dié van Sarah, die
briefwisseling tussen hulle uitgesonderd, het Scannell inderdaad gelyk dat daar nêrens
iets is wat op 'n geslagtelike verhouding tussen die twee dui nie. Die naaste daaraan
is die knipsel uit die Church Times van 10 September 1965 waarop die aandag reeds
in hoofstuk IV gevestig is. Maar dié knipsel kan hoogstens omstandigheidsgetuienis
wees en geen beslissende afleiding kan daaruit gemaak word nie.
Belangwekkend is egter die feit dat Sarah, klaarblyklik na 'n gesprek met
Langenhoven, in 'n brief van 11 Januarie 1926 skryf dat sy alle briewe van hom weer
noukeurig deurgegaan het. Briewe wat iets te make het met manuskripte, die pers en
die politiek, het sy behou en die ander tot niet gemaak. Terwyl sy hiermee besig was,
het sy ‘seergekry’, want elke brief ‘hou 'n intieme skakel uit die verlede voor my oë,
en dit vind dadelik 'n weerklank in my geheue en hart’. As 'n mens die woordkeuse
in Sarah se formulering noukeurig bekyk, moet 'n mens tot die gevolgtrekking kom
dat die vernietigde briewe iets te make het met die intieme verhouding tussen haar
en Langenhoven, dinge wat in die ‘verlede’ gebeur het en wat steeds 'n ‘weerklank’
in haar ‘hart’ wek. Op ander private aangeleenthede soos Langenhoven se
drankmisbruik kan dit nie betrekking hê nie, want dié besonderhede het baie volledig
bewaar gebly. Watter ander ‘intieme’ dinge uit die verlede kan hier dan bedoel word
as dit nie op seksuele intimiteit dui nie? En dat Langenhoven wel vroeër in briewe
oor intieme sake van dié aard geskryf het, weet ons uit die bestaan van die
geëmbargeerde briewe tussen hom en Vroutjie wat tans in besit van prof. G.C.L.
Brümmer is en wat uit die jare 1901-1902 dateer.47 Die Victoriaanse skroom van sy
era was nie sterk genoeg om hom daarvan te weerhou om by geleentheid wel oor dié
intieme sake in briewe te skryf nie.
Alhoewel Sarah dus aan die begin van 1926 sekere briewe vernietig het, is daar
tog sekere terugkerende kodes in die behoue korrespondensie wat nie begryp kan
word as dit nie op 'n intieme verhouding van toepassing gemaak word nie, kodes wat
Scannell indertyd nie raakgesien
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het nie. Hierdie terugkerende kodes is nie dinge soos die ‘My dear Sub’-en ‘My dear
Chief’-aanhef en die ‘Jou innige vriend’- en ‘Jou innige vriendin’-einde waarmee
die briewe begin en sluit nie. Sulke wendings dui op 'n hegte vriendskap, maar nog
nie op 'n seksuele verhouding nie.
Telkens in die loop van 'n brief maak Langenhoven egter 'n soort uitspraak wat in
sy verskillende variante só gereeld voorkom dat dit feitlik 'n refrein word. Toe hy
op 7 Julie 1924 na sy terugkeer uit Kaapstad aan Sarah skryf, sê hy dat hy baie
rusteloos voel. ‘My dear Sub’, gaan hy voort, ‘alles is beuselagtig op die een ding
ná wat ek nie kan skryf nie.’ Op 13 November 1924 laat hy haar weet: ‘Daar is nie
'n ding wat ek sou kan sê nie of ek moet stilbly daarvan.’ Wanneer hy op 7 Januarie
1925 aan haar skryf, sê hy: ‘Jy weet, Sub, daar is niks hiervandaan om te skryf nie,
of ek moet skryf wat ek nie moet skryf nie.’ Nog duideliker, nou feitlik heeltemal
eksplisiet, is die mededeling van 16 Junie 1925: ‘Maar ek kan nie vir jou skryf nie
want oor die een ding waar my hart van vol is moet ek nie skryf nie.’ En op 15
Augustus 1925 sê hy ‘daar was regtig baie om te sê as ek dit kon sê’.
Uit die konteks waarin hierdie refreinmatige mededelings voorkom, is dit duidelik
dat daar 'n afgesproke ooreenkoms tussen Langenhoven en Sarah was dat hulle oor
hul intieme verhouding nie sou skrywe nie. Klaarblyklik het Langenhoven by tye
dié ooreenkoms verbreek; vandaar dat Sarah in Januarie 1926 sekere briewe wat 'n
‘weerklank’ in haar ‘hart’ vind, vernietig het. Maar Sarah het nie sorgvuldig genoeg
gesif nie, want in sommige briewe het Langenhoven se kodes bewaar gebly. Die ‘een
ding’ waar sy ‘hart’ van vol is, kan trouens niks anders as 'n verwysing na hul intieme
verhouding en liefde vir mekaar wees nie.
Maar is daar dan niks verder as hierdie steeds vae toespelings op hul verhouding
bekend nie? In 'n studie van Langenhoven moet 'n mens altyd onthou dat die hele
geskiedenis in die Victoriaanse era afspeel en dat die Victoriane in hul lewenswandel
altyd met sekere mores en sedes rekening gehou het. Soos in ander tye het
buitehuwelikse seks ook in dié era voorgekom, maar die Victoriane het daar nie 'n
verhaal van gemaak nie. Alles het in die stilligheid gebeur en die uiterlike norme
van fatsoen en die goeie lewe is rustig op die oppervlak bewaar. Egskeidings was
seldsame verskynsels, veral op 'n plattelandse dorp soos Oudtshoorn.
En tog was daar naas die los praatjies ander inligting wat meer lig op die verhouding
kan werp. Van die Pococks se kant was daar geen twyfel oor die saak nie. Die rede
vir hulle animositeit jeens Langenho-
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ven, so het Joyce Pocock dit in 1991 verwoord, was ‘because he was always
drunk...and then, that terrible business with Sarah Goldblatt’.48 Marjorie Pocock,
kleindogter van Vroutjie, was veral besonder uitgesproke en het meer as een maal
gepraat oor Langenhoven se seksuele onversadigbaarheid en onstuimighede, insluitend
'n indiskresie met Sarah in die kantore van Het Zuid-Westen.49 Die bewering oor die
dronkenskap is beslis 'n oordrywing, want 'n mens kan met sekerheid uit die
dokumente vasstel dat Langenhoven tussen sy drinksessies ook lang periodes van
onthouding gehad het en dat hy nie sy enorme produksie in 'n voortdurende waas
van dronkenskap kon gelewer het nie. Dit is egter moeilik om te aanvaar dat die
Victoriane blatant seksuele verhoudinge sou versin het. 'n Element van waarheid sal
die bewerings van Marjorie Pocock dus wel bevat. Die vraag is alleen: Wat moet
ons uit dit alles aflei? Watter rol presies het Sarah naas haar ‘onskatbare hulp’50 by
sy werk in Langenhoven se lewe gespeel? Het die verhouding met Sarah die huwelik
van Langenhoven en Vroutjie geskaad? Wanneer hy in U dienswillige dienaar van
Sarah praat as sy ‘intieme huisvriendin’,51 is die vraag hoe Vroutjie op die ‘vriendskap’
en die ‘intimiteit’ gereageer het. Was dit 'n soort mariage à trois? Sou die Victoriane
wel oor sulke sake gepraat het?
Die Victoriane in 'n konserwatiewe Afrikaanse gemeenskap soos dié van
Oudtshoorn sou nie met 'n woordevloed dinge uitgelap het nie, maar in 'n gekwelde
naggesprek sou sulke sake tog ter sprake kon kom. En van so 'n naggesprek tussen
sy ouma en moeder was Guillaume Brümmer 'n getuie.52 Guillaume onthou sy ouma
uit sy kinderdae as 'n baie wyse en liefdevolle vrou wat haar in die donker dae van
Engela se eie drankprobleme baie oor haar dogter bekommer het en alle moontlike
hulp aan haar wou verleen. Toe hy so ongeveer elf, twaalf jaar oud was, het Vroutjie
by hulle op Beaufort-Wes gekuier. Laat een nag het Vroutjie in haar besorgdheid in
Engela se slaapkamer ingekom om met haar te gesels. Guillaume moes weens sy
ouma se besoek in 'n bed in sy ma se kamer slaap. Tydens die gesprek het hy egter
wakker geword, sonder die medewete van die twee vrouens. Onder meer het
Langenhoven se verhouding met Saartjie ter sprake gekom. Dit was vir Guillaume,
wat teen hierdie tyd intens lê en luister het, baie duidelik dat sy ma en sy ouma reeds
vroeër oor dié saak gepraat het en dat sy ma volledig daarmee op die hoogte was.
Op Engela se vraag hoekom haar moeder bereid was om dit alles te verduur, het
Vroutjie geantwoord: ‘Ek het
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hom liefgehad.’ Sy het aangedui dat ook dít nie genoeg was om 'n breuk tussen hulle
te bring nie, selfs nie die keer toe sy haar man en Saartjie in Arbeidsgenot op heterdaad
in 'n bed betrap het nie. ‘Maar dis Godskreiend’, het Engela uitgebars. ‘As dit ék
was, sou ek hom vrekgemaak het. Ek sou die lampetbeker langs die bed geneem en
sy kop ingeslaan het.’ Sy moeder se heftigheid het Guillaume verbaas, want sy het
'n feitlik goddelike verering vir Langenhoven gehad en altyd met baie liefde van hom
gepraat. Op hierdie emosionele uitbarsting het sy ouma weer rustig geantwoord dat
dít nie is wat sy sou gedoen het nie. Haar liefde vir haar man het haar in staat gestel
om met sy swakhede saam te leef, ook omdat sy oortuig was van sy liefde vir haar.
Van 'n mariage à trois was daar dus geen sprake nie. Langenhoven het sy vrou,
ten spyte van hulle ouderdomsverskil, baie liefgehad en in die huislike kring van
Arbeidsgenot het hy die rustigheid gevind wat vir sy skeppende werk nodig was.
Vroutjie kon met haar waardigheid, liefde, helende kalmte, wysheid en bestuursvernuf
aan hom 'n vervullende huwelik en gelukkige tuiste gee.53 Sarah was vir Langenhoven
'n intellektuele stimulus en iemand wat 'n ongelooflik groot bydrae tot die
administrasie van sy enorme produksie gelewer het. Van tyd tot tyd moes daar wel
liggaamlike omgang tussen hulle plaasgevind het wanneer Langenhoven vir die
Parlementsittings in Kaapstad was, maar telkens het hy weer na Oudtshoorn en na
Vroutjie teruggekeer. Daar is absoluut niks in die dokumentasie wat 'n mens aan
Langenhoven se liefde vir Vroutjie kan laat twyfel nie. Langenhoven sou trouens
selfs in die verste verte nooit 'n egskeiding oorweeg het nie, hoeseer hy dan ook die
geselskap van die Sub geniet het en hoeseer hy ook vir haar - maar dan op 'n ander
manier - bemin het. Daarvoor was die geweldige vererende liefde vir Vroutjie en die
band tussen hulle wat ook in sy werk neerslag vind, veels te sterk. Met 'n egskeiding
sou hy trouens die hele eie ‘mite’ van Vroutjie en Engela as karakters in sy ‘schnipes’
vernietig het. Sarah kon sy manuskripte vir die uitgewers behartig en sy bydraes vir
Aan stille waters by Rompel besorg, maar Vroutjie en Engela en die daaglikse lewe
in die Klein Karoo was die voedingsbron van sy kuns.
Naas die enkele oorblywende maar nietemin betekenisvolle kodes in die
korrespondensie tussen Langenhoven en Sarah berus die getuienis van 'n intieme
verhouding dus op die flardes mededelings van die Pocock-nasate en op die
naggesprek waarvan die jong Guillaume Brümmer 'n getuie was. Die Victoriaanse
mores en gedragslyne het
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feitlik volledig daarin geslaag om alle definitiewe inligting oor die verhouding te
verheimlik.54

IV
Vroutjie het dus daarin geslaag om met Langenhoven en al die probleme saam te
leef. Oor 'n hele leeftyd lank het haar liefde vir haar ‘boytie’, soos sy hom in haar
Engelse briewe rondom die eeuwisseling noem, nooit verflou nie. Vir haar was hy
‘'n stukkie son in die huis’55 en uit haar briewe aan hom, wanneer hy in die
twintigerjare vir die Parlementsittings in Kaapstad is of êrens elders politieke
vergaderings hou, straal 'n warm en omvattende liefde.
Vroutjie was vir Langenhoven die anker wat hy vir sy labiele gees nodig gehad
het. In 'n geestige versie in Doppers en Filistyne skryf hy oor die man wat sy perd
opsaal, sy ‘snôr se punte soos die horings van 'n ram’ krul en na al sy nooiens gaan
vry. Uiteindelik keer hy weer terug:
Maar as ek dan weer by my huis voor Vroutjie kom verskyn - Dan sien
jy maar my hart word saf, my grotigheid word klein; My jonkheid, rykdom,
dapperheid, my redenaarstalent, En al my pronk en praal waai weg soos
donsies in die wind.56
Ook sy briewe spreek van 'n gelukkige huwelik. Op 11 Mei 1926 skryf hy om dag
te sê ‘en om die Vroutjie van alle hart en met al my liefde die rykste seën van die
liewe Here te wens op jou verjaarsdag’. Meestal handel sy briewe oor sy politieke
verpligtinge en huishoudelike sake. 'n Enkele keer kla hy 'n bietjie oor sy gesondheid.
In sy brief van 10 Maart 1932 skryf hy: ‘My oor pla my nie meer nie en my ogie is
baie beter en ekself voel ook nou fris, touch wood.’ Wanneer hy agterkom dat hy
hulle vyf en dertigste troudag op 23 Februarie 1932 as gevolg van ‘siekerigheid...en
allerhande worries’ vergeet het, is hy baie spyt en ontsteld. Dit lei tot sy brief van
25 Februarie 1932, 'n roerende hulde aan die vrou wat bereid was om met hom die
lewe te deel en naas die lief ook al die leed te aanvaar. ‘Na 35 jaar - dis 'n goeie stuk
van elk van ons se lewe’, skryf hy; ‘en ons het maar ons lief en leed gehad, jy
onvergelykelik meer van die leed as ek omdat ek die oorsaak was. Nou op my ou-dag
kan ek dit met al my liefde nie vergoed nie. Maar die Vroutjie weet, ten
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spyte van alles en alles, dat jy nooit en nooit 'n man kon gehad het wat jou meer kon
liefgehad het as ek nie. Dit het nou so getref dat jy groot gelukkigheid en groot
droefheid bymekaar moes kry. Daarteenoor het jy 'n diens gedoen en 'n roeping
vervul ver by my persoon en waarde verby - want sonder jou hoe sou ek die werk
kon gedoen het waartoe die liewe Here, hier weer soos maar gewoonlik, die swak
gereedskap gebruik het?’
Naas Vroutjie het Langenhoven se liefde uitgegaan na hul dogter, Engela, wat nou
saam met haar man, Niko Brümmer, op Beaufort-Wes gewoon het. Behalwe inligting
oor sy werk skryf hy in sy briewe aan haar oor die rustige lewe in Arbeidsgenot. Op
13 Julie 1931 laat weet hy haar dat hy die manuskrip van Hoe om te skrywe, waaraan
hy saam met prof. E.C. Pienaar van Stellenbosch werk, gepos het. Dit is, so skryf
hy, ‘'n skoolboek oor die skryfkuns - nie die hoë kuns nie maar die common or garden
variety soos myne’. As hy en Pienaar nie kan ooreenkom omtrent die werkwyse nie
en hy hom nie wil laat reghelp nie, sal hy dit maar vir sy ‘allenige rekening’ neem.
In die kenmerkende Sagmoedige Neelsie-trant voeg hy by: ‘Ek is mos 'n amateur en
daarby nog 'n letterkundige ketter. Interessant genoeg maar onakademies en selfs
nou nog, na die gratis-bedoktering, hopeloos ondokterlikondeftig. Nou ja, ek kon
ook die gesag gehad het as ek toe die geleentheid daar was die damnfool dinge wou
geleer het wat voorhande was, maar dan sou ek weer nie kon geskryf het nie - nie
op my manier nie en dus gladnie.’ In die hartjie van die bitterlik koue winter, so gaan
hy voort, sit hy elke aand voor die vuur ‘en daarvandaan kooi-toe met 'n
warmwater-kan. Moeder weet ook nou van koue, ten spyte van die rooi hare. Sy het
nog die slap gomlastiek-watersak wat 'n mens nie kan volkry voordat die water
yskoud is nie en dan is die flennel buitesak papnat oorgemors. Help om die rumatiek
te bly handhaaf.’ En hy sluit af deur te vertel van Polka, wat ‘'n hond duisend’ is, en
Kwagga, wat van die ouderdom nou ‘stokdoof en spierwit’ geword het.
Van Vroutjie en Engela kon Langenhoven dus die liefde en geborgenheid ontvang
wat so nodig was as stukrag vir sy werk, terwyl Sarah vir hom sy ‘dienswillige
dienaar’ was, die persoon by uitstek wat haar met toewyding aan sy werk gewy het.
En aan hulle al drie het hy ruimskoots van homself teruggegee. Daarom dat een van
die spreuke wat hy in Aan stille waters I opneem, in alle opsigte op hom van
toepassing is: ‘Deur twee dinge is my lewe vir my leefbaar gemaak: die liefde wat
ek gegee het, en die liefde wat ek gekry het.’57
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Te midde van al hierdie liefde breek 12 Mei 1932 aan, die laaste verjaardag van
Vroutjie wat sy saam met haar man kon vier. Op dié besondere dag is albei in
Kaapstad, waar Langenhoven die Parlementsitting bywoon. Vir dié geleentheid reël
hy 'n spesiale ete by die Parlement wat naas Vroutjie, Sarah en Engela ook deur 'n
paar besondere vriende soos die Fagans en Miemie Rothmann bygewoon word. Aan
die einde van die ete lewer 'n bode van die Nasionale Pers die eerste eksemplare van
die outobiografiese U dienswillige dienaar af, die laaste boek wat van Langenhoven
tydens sy lewe gepubliseer sou word. By die opdrag voorin verskyn die volgende
woorde: ‘As 'n geringe blykie van erkentenis vir troue diens en toewyding deur baie
jare en met die hulde van innige vriendskap opgedra aan mej. Sarah Goldblatt.’
Enkele weke ná hierdie heuglike dag vertrek Langenhoven op 'n reis in verband
met partysake. Op 2 Junie 1932 skryf hy aan Sarah dat hy ‘fris en gesond’ op
Beaufort-Wes aangekom het en bedank hy haar - die laaste keer - dat sy hom in
Kaapstad ‘so soet versorg en verpleeg en opgepas en...(sy) verblyf so gelukkig gemaak
het’. Terug op Oudtshoorn begin hy met 'n reeks vir Die Huisgenoot wat hy in briewe
sy ‘Kinderbybel’ noem, 'n oorvertelling van die Ou Testament in verstaanbare taal.
Wanneer hy by die geskiedenis van die Israeliete se uittog uit Egipte kom, laat weet
hy haar op 22 Junie dat hy goed vorder. ‘Ek is’, so voeg hy by in 'n formulering wat
enkele weke later 'n ander betekenis sou kry, ‘al byna in die beloofde land.’ Die
komende reis met die ‘na-paadjie’ na Colesberg toe om met die tussenverkiesingstryd
te help, sal, so laat hy Sarah op 24 Junie weet, ‘drie oorklimmings met lê en wag op
allerhande plekke en onsekerheid van geriewe op die reis’ meebring. Daarom sal hy
liewers met die ompad via Kaapstad kom, Vrydag, 1 Julie, arriveer en weer
Sondagaand, 3 Julie, daar vertrek. Verder, so gaan hy voort, is daar geen nuus nie.
‘In die aande sit ek by die vuur, somtyds in die dag ook. Die Sub se watersak is
uitstekend goed - beter as die Ounooi s'n wat 'n mens moet vol-drup met 'n
medisyne-kelkie.’
En toe Langenhoven na sy besoek aan Colesberg op Maandag, 11 Julie, op
Oudtshoorn terug is, skryf hy weer op Donderdag, 14 Julie, aan Sarah, sy laaste brief
aan haar. Hy het die Sondagnag op die trein al 'n ‘nare aanval’ gehad en die nag by
die huis nog twee, sodat hy die Dinsdag in die ‘kooi’ gebly het. ‘Van gister weer
beter, touch wood.’
Maar Langenhoven was hierdie keer veel sieker as wat hy self kon
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vermoed. Trouens, in die laaste jaar van sy lewe was daar met die Stellenbosse
eredoktoraat, die verskyning van die outobiografiese U dienswillige dienaar en die
groter empatie teenoor andere deur vergiffenisse en geskenke allerlei ‘intimations
of mortality’ merkbaar. In een van sy laaste bydraes tot Aan stille waters, wat op 1
Mei 1932 in Die Burger verskyn, onderneem hy en Vroutjie saam met Saartjie in
haar Baby Austin 'n verbeelde reis op die ou paaie waar die trem indertyd in Sonde
met die bure geloop het. Maar nou gaan die reis verder tot diep in die noorde van die
land. Saam sal hulle drie stukke opvoer wat hy sal skryf en Saartjie sal korrigeer,
terwyl Vroutjie met 'n kamera mooi toneeltjies sal afneem met ‘by-beskrywings’ vir
publikasie in Die Huisgenoot. En as hierdie kunstenaarsdroom nie genoeg is nie, stig
hy sommer 'n nuwe politieke party wat 'n omwenteling in die land sal bring met
stampvol sale, ‘juigende menigtes (en) verpletterende oorwinnings by die eleksies’.58
Maar dit alles was net 'n droom en 'n laaste bydrae tot sy eie mite. 'n Finale
terugkeer was op hande.

V
En na sy dood het Vroutjie met die soet herinnering aan haar oorlede man gesit. In
haar eensaamheid kon sy vertroosting vind in sy geskrifte en die herinnering aan
hulle liefde. ‘In die aande as ek so alleen voel’, skryf sy op 4 September 1933 aan
Sarah, ‘dan haal ek van sy briewe van lang verlede uit en ek lees en herlees hulle en
dan voel ek op die oomblik of hy nie weg van my is nie.’
En Sarah dan? Vir háár, wat nooit enige matrimoniale erkenning van hom kon
geniet nie, kon hy sy geskrewe werk as blywende besit agterlaat, die ‘dooie boek’
van sy gedig ‘Kuns en liefde’ waarin sy woorde en sy liefde - ook vir haar - steeds
kon voortleef.59 En met die testamentêre aanwysing van haar as administratrise van
sy letterkundige nalatenskap kon hy aan haar die opdrag gee om die ‘dooie boek’ te
laat leef. Drie en veertig jaar lank sou sy met 'n ongelooflike drif en geesdrif,
waarskynlik anders as wat Langenhoven dit self ooit sou wou gehad het, hierdie
opdrag getrou uitvoer. Oor haar interpretasie, oordeel en selfs die fatsoen waarmee
sy haar missie voltooi het, kon 'n mens miskien twyfel; haar hartstog en ywer was
egter dié van 'n dissipel wie se ware liefde bo verdenking was.
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nie, selfs nie in haar jonger jare nie. My ma sou haar gou op haar plek gesit het soos sy wel
gedoen het die enkele kere wat sy in ons huislike lewe wou inmeng.’ 'n Mens hoef nie te twyfel
daaraan dat Van Waart wel 'n onderhoud met Engela gehad en haar woorde op 'n band opgeneem
het nie. Dit is egter twyfelagtig of hierdie onderhoud ná die dood van Sarah en die beriggewing
oor die verhouding kon plaasgevind het. Engela was toe reeds ernstig siek aan emfiseem, in en
uit die hospitaal, en is twee maande later oorlede. Waarskynlik het die onderhoud dus veel
vroeër plaasgevind. Daarby moet 'n mens weet wat presies die vraagstelling was om die ‘so
iets’ te begryp waarna verwys word. Moontlik wou Engela die beeld van haar vader ongeskonde
bewaar. Binne die Victoriaanse morele raamwerk is daar eenvoudig nie oor sulke intieme sake
gesels nie. As Engela dan hier inderdaad 'n intieme verhouding ontken, moet dit binne dié
raamwerk geinterpreteer word.
‘Ons kuier by Sarah Goldblatt’ deur Danie van Eeden, Program van 13.1.1970, Sentrale
Klankargief, SAUK, Johannesburg.
VW, II: 350-351.
VW, XI: 146.
VW, XV: 350.
Die Burger, 19.2.1923.
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Hoofstuk XXII
Saartjie
I
MAAR NOU, IETS MEER AS TWEE EN VEERTIG JAAR NA DIE

dood van die ‘Chief’ en
na 'n lang tydperk waarin sy haar met 'n fanatieke oorgawe aan die nagedagtenis van
haar geliefde Langenhoven gewy het, was Saartjie skielik oornag 'n ou mens, byna
vyf en tagtig jaar oud. Tot kort tevore was sy nog, met gesigsuitdrukkings en die
hand met die opvallende topaasring aan die beduie, 'n beeld van geesdrif en oorgawe,
van iemand wat volledig opgegaan het in haar missie in die lewe. Die eeufeesjaar
1973 met sy druk program en verpligtinge het egter sy tol geëis en haar geknak. Toe
Elsa Joubert op 13 Augustus 1973 die onthulling van die sonnewyser op Stellenbosch
bywoon, was dit vir haar opvallend hoe Saartjie feitlik oornag klein en verskrompel
geword het.1 En, na afloop van dié vermoeiende jaar, moes sy, met die afhandeling
van die laaste briewe en die tweede oplaag van die eeufeesuitgawe van die Versamelde
werke, begin besef het dat alles nou besig was om tot 'n einde te kom.
Terwyl sy hiermee aan die gang was, het haar oë begin ingee. Reeds in 1969 is sy
aangesê om katarakte van haar oë te laat verwyder, maar vir 'n operasie was sy nie
te vinde nie. Nou, einde 1974, het die stadium egter aangebreek dat sy feitlik glad
nie meer kon sien nie. Gepaard daarmee het sy uiters depressief geraak.
Guillaume en Laetitia Brümmer was op Kleinmond met vakansie toe die berig
hulle bereik dat Saartjie ernstig siek is.2 Toe hulle by haar kom, was sy in 'n
ongelooflik slegte toestand: die oë het heeltemal ingegee en sy was uiters neerslagtig
en ontsettend bang vir 'n operasie. Tog was 'n operasie die enigste oplossing vir
iemand in haar toestand. Sy is dan ook met die oog daarop in die Groote
Schuur-hospitaal opgeneem.
Die operasie het goed afgeloop, maar die narkose het haar, soos dikwels by ou
mense die geval is, nadelig beïnvloed en deurmekaar laat praat. Sy kon byvoorbeeld
nie meer name onthou nie en het ver uiteenlopende dinge met mekaar verstrengel.
Só geweldig was die geheueverlies en die verwarring dat die Brümmers gemeen het
sy het breinska-
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de opgedoen. Sy wou ook onmiddellik 'n bril kry en weer normaal sien en was
ontsettend ongeduldig toe dinge nie dadelik kon wees soos sy dit wou hê nie. Omdat
die oë egter ná so 'n operasie feitlik van dag tot dag verander, is dit nie vir die
geneeshere moontlik om dadelik 'n bril voor te skryf nie. Die oë moet eers die
geleentheid kry om ten volle te herstel.
In dié toestand is Saartjie teruggeneem na haar huis, Loeloeraai, in Rhodeslaan,
Mowbray, waar sy weer by al haar olifantjies en die beeld van Langenhoven kon
wees. Maar al haar vriende was erg bekommerd oor haar toestand, veral ook omdat
sy haar nie met haar siekte kon versoen nie en gefrustreer en depressief gebly het.
Daarby het dit Elsa Joubert en Hanna Hopkins opgeval dat sy die vaste anker van
die geloof mis. Tog het sy 'n affiniteit vir die Christelike godsdiens gehad en in haar
verwarde toestand dikwels geroep: ‘Jesus, Seun van God.’ Van haar vriende het ook
'n rabbi laat kom om haar by te staan.3
Steeds het Saartjie se toestand ernstig gebly. Op 19 Februarie 1975 skryf Jan
Scannell, in daardie stadium verantwoordelik vir die letterkundige nalatenskap van
Langenhoven, aan Israel, Saartjie se broer wat sedert sy uittrede as advokaat in
Windhoek in Haifa, Israel, woonagtig was: ‘I am very worried about your sister. Her
emotional condition is very bad indeed. She is despairing of ever being able to see
again and I don't think I am exaggerating if I say that she is giving up the struggle:
that she is losing the will to live. She finds it difficult to remember the names of even
her best friends and oldest acquaintances.’

II
Terug by die huis is Saartjie deur haar huishulp, Johanna Armenville, getrou opgepas,
maar ook haar talle vriende het feitlik as 'n aflosspan gehelp met die verpleging.
Geleidelik kon sy weer sien en met behulp van 'n baie groot bril op 'n manier lees,
al het die dokters gewaarsku teen ooreising van die oë. Daar moes ander afleidings
vir Saartjie bedink word, maar dit was moeilik om so 'n eiesinnige mens 'n ander
rigting te laat inslaan. 'n Ou tannie van Stellenbosch is op voorstel van een van die
vriendinne laat kom om haar te kom help oppas. Vir afleiding wou sy Saartjie leer
hekel, maar dit het Saartjie só ontstel dat die tannie na 'n enkele besoek maar liewer
weggebly het. Laetitia moes
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haar inkopies vir haar doen, maar Saartjie het verkies dat slegs bitter klein voorrade
op 'n keer gekoop word en die winkel moes dus onnodig baie besoek word, met 'n
ontsettende las op Laetitia.
Tydens haar siekte kon Saartjie nie aan Langenhoven aandag gee nie, maar dit het
haar nie verhoed om tog, al was dit sydelings, die industrie voort te sit nie. Soos sy
al die jare met hoë funksionarisse geskakel het om die een of ander seremonie te reël
waardeur Langenhoven vereer kon word, so het sy nou begin om uit die bed uit haar
eie begrafnis te reël. Die Afrikaanse, Engelse en Joodse gemeenskappe van Kaapstad
moes al drie betrek word, haar lyk moes veras word en die as moes oor Langenhoven
se graf uitgestrooi word. By herhaling is die sekretaris van die eerste minister gebel
om presies te reël watter aandeel die staat aan die begrafnis sou hê. Sy het 'n obsessie
gehad dat alles tydens die begrafnis reg en ordelik moes verloop. Daarby was sy
bekommerd oor wie die administrasie van Langenhoven se letterkundige nalatenskap
ná haar dood sou behartig en wat van die omvangryke briefwisseling tussen haar en
Langenhoven sou word. Eintlik wou sy graag die briewe verbrand, maar aan die
ander kant kon sy ook nie iets vernietig wat deur die Chief geskryf is nie. Keer op
keer is die prokureurs na haar bed ontbied om te besluit wat met die korrespondensie
gemaak moet word en om die laaste verstellings aan haar testament aan te bring.
Uiteindelik is besluit dat die briewe na die Kaapse Argiefbewaarplek moes gaan.
Saartjie was egter nie in so 'n toestand dat die aangeleentheid behoorlik beskryf en
deur haar bekragtig kon word nie. Toe haar laaste testament op 18 Februarie
onderteken moes word, was sy ook nie daartoe in staat nie en moes 'n kommissaris
van ede die verrigtinge wettig. Geheel en al ultra vires en sonder dat Langenhoven
se testament daarvoor voorsiening maak, het sy in haar testament Jan Scannell as
administrateur van Langenhoven se letterkundige nalatenskap benoem. Na haar dood
het Guillaume Brümmer, met volledige instemming van Scannell, by die
Hooggeregshof aansoek gedoen om, volgens die bepalings van Langenhoven se
testament, as administrateur van die letterkundige nalatenskap aangestel te word.
Vir almal was dit duidelik dat daar in die plek van die tydelike verwardheid na
die operasie as gevolg van die narkose nou 'n dieper waansin gekom het. Saartjie
was nie meer toerekenbaar in haar optrede nie. Phil Weber van die Nasionale Pers
moes by meer as een geleentheid op haar versoek kom om sake in verband met
Langenhoven-publikasies te
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reël, maar sy kommentaar was kort en bondig: ‘Non compos mentis.’ 'n Kurator
moes volgens hom aangestel word om haar sake te behartig. As gevolg van die
logistiek van die hele aangeleentheid en wie daarvoor moes teken, het die uitvoering
daarvan egter uitgebly.

III
Kort na haar terugkeer na Loeloeraai het Saartjie se broer Israel, wat in daardie
stadium by sy suster Rebecca Cohen in Johannesburg gekuier het, saam met sy dogter
Naomi Jacobsohn4 haar kom besoek. Hulle het haar veral vanuit hulle Joodse
geloofsoortuiging baie sterk teengespreek oor haar planne om haar te laat veras. In
die paar dae wat hulle daar gebly het, was daar 'n erg gespanne atmosfeer en 'n
hooglopende konflik in Loeloeraai.
Na hulle vertrek was Saartjie in 'n nog slegter toestand, onherstelbaar waansinnig.
Dr. C.P. van der Merwe, die huisarts, moes reël dat sy in die psigiatriese afdeling
van die Elizabeth-verpleeginrigting in Oranjezicht opgeneem word. Daar was sy
aanvanklik as gevolg van haar onbeheerbaarheid vir die grootste deel van die dag
onder verdowing en met rieme op die bed vasgemaak. 'n Keer toe die Brümmers
haar besoek het, kon hulle haar onder in die straat hoor skree en skel. Sy het by meer
as een geleentheid die verpleegsters aangeval en haar woede verder ontlaai op enige
besoeker, ongeag wie dit was. Maar veral die Brümmers moes dit ontgeld, want dit
was asof wrokke van jare lank nou skielik na die oppervlak gekom het. Die ou
frustrasie dat sy nooit volledig Langenhoven s'n kon wees nie, het uitgeborrel. Laetitia,
moeder van die Langenhoven-nasate, het sy gesien as ‘die vrugbare vrou met die
baie kinders’. Vir Guillaume Brümmer het sy toegesnou: ‘Ek haat jou soos nog nooit
iemand op aarde gehaat is nie’, waarskynlik omdat hy haar so gruwelik in haar
administratiewe ywer teleurgestel het. Dit was vir haar al die jare 'n onverteerbare
gedagte dat die man wat vir haar so baie aan die Chief laat dink en so baie soos hy
gepraat het, nie deel van haar Langenhoven-industrie wou wees nie. Sy was feitlik
Langenhoven se kroonbewaker en dit was iets vreesliks vir haar dat sy bloedfamilie
en afstammelinge so gedegenereer was! Soos 'n ou kanselarybeampte het sy in haar
wanhoop gesien hoe die kroon en dinastie verkrummel en die opvolgers geheel en
al onwaardig is om die
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troon te bestyg. By geleentheid het sy dan ook uitgeroep: ‘Ek is Langenhoven se
enigste geliefde.’ Sy was die enigste, volgens haar inbeelding, wat tot die einde lojaal
sou wees.
Só erg was Sarah se toestand dat 'n psigiater ingeroep is om te kyk wat hy kan
doen. Die somtotaal van die psigiatriese hulp was egter net verdere kalmeermiddels
en die opmerking - wat vir almal reeds duidelik was - dat Saartjie ‘op pad uit’ is. Die
buitensporige aggressie was 'n aanduiding dat die intellektuele funksies aan die
afneem was en dat seniliteit as gevolg van kortikale degenerasie van die brein ingetree
het. Daaraan was niks te doen nie.
Uiteindelik het Saartjie van al die kalmeermiddels kalmer geword en kon sy sonder
rieme weer op 'n gewone bed slaap. Sy was egter daarvan bewus dat sy nie heeltemal
normaal was nie en het nou self gevra om na die psigiatriese inrigting Stikland te
gaan, waar dr. Hans Rompel aan die hoof was. Dr. Rompel was die seun van Frederik
Rompel, die joernalis by Die Burger in wie sy en Langenhoven so 'n groot vertroue
gehad het. By hom, so was sy oortuig, sou sy in die beste hande wees.
Saartjie was nou in staat om self te bel en haar opname te reël. Laetitia sou haar
net voor die Paasnaweek inneem, maar sou onmiddellik weer moes vertrek om haar
na Ladismith te haas, waar haar skoonmoeder, Engela, ernstig siek was.
Met die oorplasing van die Elizabeth-verpleeginrigting na Stikland op 27 Maart
1975 kon Saartjie, vergesel van Laetitia, self instap. By die aankoms in haar kamer
was haar eerste vraag waar die skakelaar is. Toe dit blyk dat daar om veiligheidsredes
en onvoldoende personeel nêrens in die kamers skakelaars beskikbaar is nie, was
daar onmiddellik groot paniek by Saartjie. Sy was daaraan gewoond om meer as een
keer in die nag op te staan, het sy gesê, en sy kon nie sonder 'n skakelaar klaarkom
nie. Die paniek het oorgegaan in 'n aanval van waansin. Laetitia was jammer om
haar in dié toestand so te los, maar Engela het op Ladismith haar dringende aandag
vereis.
Toe Guillaume en Laetitia van Ladismith terugkeer, was Saartjie in 'n ander kamer,
weer met rieme op die bed vasgemaak, en heeltemal van haar sinne. Sy het gehuil
en die hele tyd ‘Mamma, Mamma’ geroep. Na oorleg met die hospitaalpersoneel is
besluit dat iemand pal by haar sou waak en is die dienste van Johanna Armenville
weer verkry om haar in die nag op te pas. Geleidelik het die toestand gestabiliseer
en was Saartjie rustiger, al kon sy nie eintlik meer gesels nie. Sy het baie
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gesoebat om weer na haar huis geneem te word, maar niemand het kans gesien om
die voltydse verpleging te behartig nie. 'n Paar keer het vriende haar wel in die motor
gelaai en by haar huis verbygery.
Vir baie van haar naaste vriendinne, vir die Brümmers en vir iemand soos Johanna
Armenville was daar iets aangrypends in Saartjie se einde, veral as 'n mens dit teen
die agtergrond van haar lewenslange toewyding beskou. Tydens sy lewe het
Langenhoven by tye deur sy drankmisbruik verligting van sy demoon gekry, al was
die verslawing die duur prys wat hy vir sy toewyding moes betaal. Langenhoven se
demoon het aanklank gevind by die demoon in Saartjie. Die prys wat sy daarvoor
betaal het, was die innerlike waansin wat haar 'n lewe lank tot haar missie gedryf
het. Vir die grootste deel van haar lewe kon sy dit verberg. Toe sy haar egter nie
meer self staande kon hou nie, het hierdie waansin sigbaar geword. Die enkele mense
wat dit van naby kon aanskou, is getref deur die poëtiese en dramatiese kwaliteit van
dié waansin. Daar was iets onafwendbaars daarin.
Fisiek het Saartjie geleidelik swakker geword en haar in haarself teruggetrek.
Longontsteking het die dood verhaas. Aan die einde, so herinner Elsa Joubert haar,
het Saartjie stil gelê, opgekrul in 'n fetusposisie, en iets gesê wat na ‘Mamma’ klink.
Dit was vir Elsa 'n ontroerende einde om te aanskou. Op 22 Mei 1975, om 9:30 die
oggend, is Saartjie in Stikland oorlede.

IV
By haar dood het Die Burger in 'n hoofartikel hulde aan Saartjie gebring. Deur haar
verbintenis met Langenhoven, so skryf die koerant op 23 Mei 1975, kon sy ‘haar
volkome vereenselwig met die Afrikaanse taalbeweging...Haar besondere verbintenis
met 'n geniale skrywer het gegroei tot 'n lewenslange verbintenis met 'n nuwe taal
en 'n nuwe volk. Haar geloof in hom het ook geword 'n geloof in hulle, sterker as dié
van baie Afrikaners self.’ Die mens wat ‘van buite af’ kom en homself met 'n ideaal,
'n beweging, 'n kultuur of 'n volk vereenselwig, openbaar dikwels, so gaan Die Burger
voort, ‘'n ywer en dryfkrag wat meermale diegene in die skande steek wat in daardie
dinge gebore en getoë is’. Sulke mense ‘irriteer’ soms en is dikwels ‘ongemaklik’
om te akkommodeer, maar is dikwels ook ‘'n gewenste prik-
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kel as dit spruit uit 'n suiwere beskouing en 'n vaste lojaliteit’. Van dít albei het Sarah
gehad. ‘Sy het in ons taal en ons volk leer glo, en sy het die geloof teen swaar aanslae
behou nadat die noue persoonlike samewerking met 'n groot Afrikaner deur sy dood
beëindig is. So het sy daartoe bygedra om ons geloof in onsself te verstewig, wat
insluit die geloof in ons vermoë om waardevolle, maar nogal onwaarskynlike mense
vir ons taal en ons saak te win.’
Die roudiens vir Saartjie is in die Maitlandse krematorium gehou, waar haar vriende
aan die einde staande met die slotvers van ‘Die Stem van Suid-Afrika’ afgesluit het.
Sen. Johan van der Spuy, minister van nasionale opvoeding, het die regering by die
roudiens verteenwoordig. By dié geleentheid het ds. Charles Hopkins Psalm 23 en
die eerste vers van Rut voorgelees en Saartjie beskryf as ‘'n gawe aan Suid-Afrika
in 'n tyd toe ons sulke mense nodig gehad het’.5 Mev. Joyce Newton Thompson het
hulde aan Saartjie gebring namens die Engelssprekende gemeenskap, by wie die
oorledene bekend was as leermeester van Afrikaans aan mense van aansien. Mnr.
Israel Pinshaw, sekretaris van die Joodse Raad van Afgevaardigdes, het ontroerend
in Afrikaans gepraat oor die onpeilbaarheid van die lotgevalle van die ontheemde
Oos-Europese Jode wat na Suid-Afrika uitgewyk en hulle as ‘Boerejode’ met die
strewe van die Afrikanervolk vereenselwig het. Hy het 'n vers voorgelees van die
Joodse digteres Miriam Stekelis, soos in Afrikaans vertaal:
Môre, met die skitterende rooidag sal ek ontwaak,
en deur die koel, stil strate sal ek stap,
en omhoog, o Jerusalem, deurgeur met die nag se dou
in die bloute van jou hemel,
sal 'n voël, sterk van vlerk en swierig van kleur, opstyg 'n wolk sal saggies verbydobber
en met die trappe, glad gevrywe met die eeue,
stadig, onwankelbaar
sal ek al stygend na Sion stap ...

Saartjie se as is nie, soos sy gevra het, op Langenhoven se graf uitgestrooi nie. In 'n
kort seremonie, met prof. H.B. Thom, rektor van die Universiteit van Stellenbosch
en voorsitter van die Arbeidsgenotdireksie, is dit in die tuin van Arbeidsgenot in 'n
houer begrawe voor
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die borsbeeld van Langenhoven deur I. Mitford-Barberton, 'n beeld wat sy self
geskenk het. ‘Met nougesette ywer het sy haar lewe gewy aan die belange en die
nagedagtenis van haar Chief’, lui die bewoording op die gedenkplaatjie.

Eindnoten:
1 Persoonlike onderhoud, 1.12.1990.
2 Persoonlike onderhoud, 24.11.1990. Tensy anders vermeld, steun hierdie hoofstuk verder op
dié onderhoud.
3 Persoonlike onderhoud met mev. Hanna Hopkins, 13.3.1991.
4 Naomi Jacobsohn is vandag bekend as beeldhouer. Onder meer het sy die koppe van Afrikaanse
dramaturge - insluitende dié van Langenhoven - gemaak wat tans in die Momentumteater in
Pretoria bewaar word.
5 Die Burger, 27.5.1975.
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Hoofstuk XXIII
Engela
I
TOENEMEND, SOOS DIE JARE VERBYGEGAAN EN SAARTJIE SE

ywer in omvang aan
die toeneem was, het Engela die hele Langenhoven-industrie met 'n knippie sout
geneem. Haar waardering vir haar vader se werk was seker nie kleiner as dié van
Saartjie nie, maar dit het op 'n broser geestesinstelling berus. Al die
hoogwaardigheidsbekleërs wat telkens dieselfde retoriese uitsprake oor hom moes
maak, het haar op die lange duur verveel. Haar omgang met Saartjie was hartlik,
maar soms het sy Saartjie se optrede beskou as onnodige bemoeiing, met 'n tikkie
voorskriftelikheid daarby. Engela het nie op haar kop laat sit nie, maar sy het verkies
om struweling te vermy deur haar stil terug te trek. In haar ouderdom was sy
toenemend steeks om die Langenhovenplegtighede by te woon.1
Tog het sy botsings vermy en verkies om op die agtergrond te wees. Op 10
Februarie 1926 is sy getroud met Johan Nikolaas Brümmer, 'n tandarts twee jaar
ouer as sy. Hulle het eers 'n tyd lank in Kaapstad gewoon en daarna tot 1929 op
Laingsburg, waar haar man sy eerste eie praktyk gehad het. In 1930 is hulle na
Beaufort-Wes, waar Niko Brümmer 'n baie suksesvolle praktyk opgebou het en van
1940 tot 1957 burgemeester was. Na die komplikasies met die doodgeboorte van hul
dogtertjie in 1928 was die prognose dat Engela nie weer kinders sou hê nie. Op 27
November 1934 is hul enigste kind, Guillaume Cornelis Langenhoven Brümmer,
egter op Beaufort-Wes gebore. Daar het hy skoolgegaan en die onderskeiding behaal
om met die matriekeksamen eerste in Kaapland te wees. Daarna is hy na die
Universiteit van Stellenbosch, waar hy in 1957 die M. Sc. in wiskunde verwerf het.
In 1957 is hy vir navorsing en verdere studie na Europa, eers na Cambridge en daarna
na Amsterdam, waar hy in 1964 die doktorale eksamen voltooi. In 1963 is hy in
Amsterdam getroud met Laetitia Conradie, dogter van ds. en mev. Willie Conradie
en suster van die Stellenbosse klassikus P.J. Conradie. In 1965 word hy aangestel as
lektor in die departement van wiskunde aan die Universiteit van Kaapstad, waar hy
in 1971 die Ph.D. behaal en in 1985 tot hoogleraar bevorder word. Saartjie was sy
peettante.
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In 1959 het Engela en Niko na Ladismith verhuis. Hy het weer 'n tandartspraktyk
begin met Engela, soos in hul jong dae, as sy assistent. Hulle het naby die dorp
gewoon op die plasie wat Langenhoven se pleegvader aangeskaf en wat Engela na
haar vader en moeder geërf het. In 1967 het Niko 'n beroerte gekry, maar genoegsaam
herstel om weer te begin werk. Na 'n operasie in die Karl Bremer-hospitaal is hy op
7 Mei 1967 oorlede. Hy is op Beaufort-Wes begrawe.2

II
Na die dood van haar man het Engela rustig, omring deur al die katte waarvoor sy
so lief was, net buite Ladismith bly woon op 'n deel van die plaas waaraan sy die
naam Toorvoet gegee het. Van tyd tot tyd het sy Guillaume en Laetitia in Kaapstad
besoek, maar die rustigheid van die Klein Karoo verkies. Wanneer Guillaume en
Laetitia, later vergesel van hul kinders, die tyd kon vind, het hulle graag by hul
moeder gaan kuier. Dikwels het Guillaume uit die Kaap gebel vir 'n geselsie. As daar
niks anders was nie, het hulle graag oor die katte gesels waarvoor hy ook lief was.
Maar die jare het aangestap. Engela was 'n strawwe roker en dié gewoonte het sy
tol begin eis. Sy het emfiseem opgedoen, wat haar, veral in die wintermaande, soms
kortasem gemaak het. Toe hulle in Desember 1974 by haar was, het Guillaume besef
dat hulle haar nie deur die volgende winter sou kon haal nie. Sy was baie kortasem,
en kon net nog kort entjies loop.
In April 1975, toe Saartjie ook reeds ernstig siek en aan die kwyn was, het Engela
bedlêend geraak en is sy van tyd tot tyd in die Ladismithse hospitaal opgeneem. Die
hospitaalpersoneel was baie lief vir haar en het besondere aandag aan haar gegee.
Telkens is sy weer terug plaas toe, waar Katrina Buys goed na haar omgesien het.
In April 1975 het Guillaume uitnodigings ontvang om referate in Duitsland by
twee baie belangrike konferensies op sy vakgebied te lewer. Dit was besonder
vererende uitnodigings, maar weens sy moeder se toestand het hy gehuiwer om dit
te aanvaar. Laetitia het hom egter baie sterk aangemoedig en onderneem om self vir
hul moeder te sorg. Engela self was heelhartig ten gunste daarvan dat hy moet gaan.
In die Junie-vakansie van 1975 het Guillaume so lank as moontlik op
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Ladismith gebly, en daar in die hospitaal van sy moeder afskeid geneem. Toe is hy
na Duitsland, van waar hy gereeld vir Laetitia op die plaas kon bel. Intussen het
Engela se toestand algaande verswak. Laetitia was lang ure by haar in die hospitaal
en moes haar van tyd tot tyd die suurstofmasker gee. Tog het sy gretig geluister
wanneer Laetitia Guillaume se briewe uit Duitsland aan haar voorlees.
Op Saterdag, 19 Julie, het Laetitia weer 'n brief van hom ontvang, onder meer oor
'n referaat van hom wat gunstige kommentaar uitgelok het. Engela was innig bly en
wou dit weer en weer voorgelees hê. Direk daarna het sy in 'n koma verval. Laetitia
het by haar bly sit, want die worsteling het tot laat in die nag geduur. Eers teen
middernag het sy baie rustig geword.

III
‘Op dieselfde Saterdag’, skryf Guillaume,3 ‘het ek in 'n herberg op 'n dyk naby Bremen
sit en werk aan my referaat vir die konferensie in Mannheim, waarheen ek die
volgende oggend moes vertrek. Die stuk wou nie vorm aanneem nie, en dit het my
ontstel. Vroegaand is ek na die huis van 'n kollega, ook op die dyk, om Laetitia te
bel. Na 'n lang gesukkel het die telefoniste gesê dat 'n kabel ter see gebreek het en
die verbinding eers oor drie of vier uur herstel sou kon word. Om nie steurnis in die
huis te maak nie, want dit was al slapenstyd, het ek die oproep afgesê en in
vertwyfeling die huis verlaat.
In die byna-donker kom miswolke uit die suide teen die dyk aangestu. Dit laat my
besef dat Mamma daar in die verre suide is, en dis of ek met die aanstap iets soekends
uit daardie rigting aanvoel. Daar is die ligste suising in my ore, iets van 'n polsing
aan my slape. Toe hoor ek 'n kat miaau onder 'n struik aan die suidekant. Ek roep,
en 'n grou kat kom na my. Ek streel hom, en toe volg hy my. Ek het geweet katte
loop nie graag ver weg van hul plek nie, maar dié een volg my meer as 'n halwe
kilometer, tot by die herberg.
Die dier is bang vir die vreemde woning, en wil nie ingaan nie. Ek sê tot siens en
maak die buitedeur toe. Die kat miaau. Ek maak weer oop en hy kom net tot in die
voorportaal. Alles is donker en stil, maar die kat is bang; daarom laat ek hom uit. Ek
gaan in, maar die kat huil. Ek laat hom weer in, maar toe ek hom die trap wil opdra,
is hy so bang
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dat ek hom weer uitlaat. Die derde keer was ek al hoog die trap op toe hy buite so
droewig huil dat ek hom gaan haal en stewig in my arms na my kamer dra. Ek gaan
sit dadelik by my werk met die kat spinnend op my skoot. Dit gee my 'n rustigheid
wat my fluks laat vorder. Rondom middernag word die kat baie bedrywig op my
skoot: maal om en om, trap-trap, maak geluidjies. Toe slaap hy, en ek voel diep
getroos.
Met die werk voltooi gaan ek slaap, met die kat op die voetenent. Toe ek die
oggend vroeg opstaan, lê die kat nog daar. Maar nou rek hy hom uit, spring doodluiters
op die vensterbank en loop van daar oor die platdak weg terwyl ek hom agternakyk.
Toe kom die oproep van Laetitia. Ladismith se sentrale het deur die nag hard
gewerk om die verbinding tot stand te bring, want Mamma is kort na middernag
oorlede. Dit was Sondag, 20 Julie 1975. Sy was drie en sewentig jaar oud.’

IV
Guillaume het die konferensie in Mannheim bygewoon en toe dadelik vir sy moeder
se begrafnis teruggekeer.
Behalwe deur Guillaume en Laetitia is Engela oorleef deur vier kleinkinders: Niko,
Stefaans, Kerneels en Willemien. Op 29 Julie 1975 is sy uit die Ned. Geref.
Moederkerk op Beaufort-Wes begrawe, die dorp waar sy en haar man nege en twintig
jaar gewoon en waar hulle as burgemeesterspaar 'n belangrike rol in die gemeenskap
gespeel het. Sy rus langs haar man. Sy het Saartjie met byna twee maande en
Langenhoven met byna drie en veertig jaar oorleef.

Eindnoten:
1 Persoonlike onderhoud met G.C.L. Brümmer, 1.12.1990. Tensy anders vermeld, steun hierdie
hoofstuk verder op dié onderhoud.
2 Die Burger, 8.5.1967.
3 Die aangehaalde stuk is deur G.C.L. Brümmer spesiaal vir hierdie boek geskryf.
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Chronologiese lys van titels van werke deur C.J. Langenhoven
The life history of an ostrich, waarskynlik 1897-1899 geskryf, gepubliseer 1953
The Resident Magistrates of the Cape Colony in their capacity as judges, 1900
Iets over arbiters en arbitraties, 1906
Die trouwbelofte, 1905 geskryf, 1909 gepubliseer
Die famielie zaak, 1909
Die water zaak, 1909
Padlangers en zonder doekies, 1910
The royal road to Cape Dutch, twee ‘stages’ (met opname van Die trouwbelofte
in die tweede ‘stage’), 1910
Eenvoudige stukkies en brokkies, 1911
Die wêreld die draai, 1912
Afrikaanse verjaardagboekie, 1912, gewysigde heruitgawe as Ons geliefde
verjaarsdagboekie, 1924
Die Hoop van Suid-Afrika, 1913
Ons weg deur die wêreld, 1914, herdruk met byvoegings in 1917 en met verdere
byvoegings in drie dele in 1922-1923
'n Vriendelike woord aan die Zappe, 1916
Die Stem van Suid-Afrika, 1918
Die Vrouw van Suid-Afrika, 1918
Republicans and sinners, 1919
The everlasting annexation, 1919
Twee geskiedkundige opstelle (saam met G.S. Preller), 1919
Die onmoontlike tweeling, 1920
Vrouetrou, 1921
Sonde met die bure, 1921
Eerste skoffies op die pad van Suid-Afrika, 1921
Doppers en Filistyne, 1922
Die eensame Hoop, 1922
Gesange in Afrikaans, 1922
Loeloeraai, 1923
Die opdraande pad, 1923
Die Rubáiyát, 1924
Die lig van verre dae, 1924
Brolloks en Bittergal, 1925
Geeste op aarde, 1924
Herrie op die óú tremspóór, 1925
Die laaste van die takhare, 1926
Mof en sy mense, 1926
Donker spore, 1926
Die Krismiskinders, 1926
Van die aarde na die sterre I en II, 1926
A first guide to Afrikaans, 1926
Die kinderparlement, 1927
Die wagtende wêreld, 1927
Skaduwees van Nasaret, 1927
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Die boekie sonder naam, 1928
Water en sy aard, 1928
Die goeie burger, 1928
Ou-liedjies, 1928
Aan stille waters I, 1929
Die witman se pand (saam met J.H. Conradie), 1929
Die wandelende geraamte, 1930
Jantjie Muis en Jakob Slang, 1931
Kootjie Totjie, 1931
My sewe maters en Dirkie Mens en Snytjie Brood, 1931
Petronella, 1931
Goud of papier?, 1932
Hoe om te skrywe (saam met E.C. Pienaar), 1932
U dienswillige dienaar, 1932
Die mantel van Elia, 1933
Aan stille waters II, 1941

In die Versamelde werke wat in 1933 begin verskyn, word nog die volgende werke
van Langenhoven opgeneem:
Oor opstelle, 1931
Die letterkundige skoonhede van die Bybel, 1932
Die Bybelverhaal, 1932
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Register van titels en eerste reëls van werke deur C.J. Langenhoven
8 Mei 1925, 545
Aan enetjie wat nog nie daar was nie, 529
Aan stille waters, 4, 5, 9, 14, 27, 28, 29, 67, 103, 109, 112, 113, 114, 123, 125,
195, 203, 207, 214, 251, 290, 383, 396, 410, 423, 460, 471, 484, 486, 488, 491,
500, 502, 507, 508, 520, 523, 529, 533-548, 551, 552, 553, 560, 561, 564, 572,
573, 574, 575, 579, 580, 585, 587, 592, 594, 597, 599, 604, 605, 608, 613, 616,
617, 618, 619, 620, 621, 627, 640, 641, 644, 653, 655, 657
Afrikaans as voertaal, 281, 324-332, 333, 337, 359, 375, 390, 595
Afrikaanse verjaardagboekie, 147, 241, 252, 344, 352, 355, 358, 463
Afskeidstemme, 88
Ag wat, dis maar 'n hond!, 240, 359
Agtelosige korrespondente, 547
Beknopte eie lewenskets, 644
Boekie sonder naam, Die, 489, 528-529
Bontspan het kwaai Langenhowe, 402
Brief van die harlekyn, 541
Brolloks en Bittergal, 18, 58, 59, 205, 489, 507-511, 533, 563
Bybelverhaal, Die, 16, 564
Credo in Deum Patrem, 359
Deur die blouw van onse hemel, in die diepte van ons see, 376
Digest, The, 209, 353
Dis die smorende vuur wat swaarkry, 5
Dokter Malan, 392
Donker spore, 28, 31, 53, 121, 464, 489, 524-525, 574
Doppers en Filistyne, 10, 28, 383, 403, 489, 499-500, 502, 505, 510, 542, 618,
654
Eensame Hoop, Die, 374, 375, 464, 465, 500
Einde van ons weg, Die, 360
Ek bly vir die blomme, 624
Ek ken 'n kleine mannetjie, 132-133
Elements of the theory of Real Rights, 211, 353
Enige suggesties, 318-320
Erwe van die vadere, Die, 469
Everlasting annexation, The, 14, 307-308, 351, 368-369, 464, 466
Famielie zaak, Die, 240, 280, 354, 590
First quide to Afrikaans, A, 240, 550-560, 636
Garingtolletjies en vrugtepitte, 544
Geeste op aarde, 278, 489, 490, 511-513, 514, 531, 563, 596
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Geloofs-versoening, Die, 487
Gerase en geluide, 491-492
Gesange in Afrikaans, 471-479, 484, 488
Goeie burger, Die, 550, 561
Goud of papier?, 3, 14, 415, 416, 424
Grijsaards jeugd, Die, 210, 357
Grysaardsdroom, 'n, 547
Hark how that heavenly melody rolls!, 143
Heilige ennen van Rehum en Simsai, De, 322, 323, 359, 428, 476
Herrie op die óú tremspóór, 28, 45, 53, 205, 217, 489, 514-517, 547, 596, 618
Hoe om te skrywe (met E.C. Pienaar), 13, 561-564, 575, 655
Honderd prekies, 72
Hoop van Suid-Afrika, Die, 203, 254, 278, 352, 361-364, 365, 368, 375, 376,
383, 463, 467, 468, 549, 606, 626
Hou toe jou oog teen kwaad, 530
Iets over arbiters en arbitraties, 211, 213, 353
In memoriam, 203-204, 543-544
Ingewikkelde boodskap, Die, 240, 358
Inkomste en uitgawe, 103
Invloed van ons takt, Die, 360
Jantjie Muis en Jakob Slang, 489, 532-533
John Gilpin, 488
Kieskeurige, Die, 487
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Kinderparlement, Die, 526
Kis, Die, 531
Kluisenaar van die Karroo, Die, 239
‘Kootjie Totjie’, 533
Krib onzes Heeren, De, 545
Krismiskinders, Die, 18, 207, 489, 525-526, 528, 529
Kuns en liefde, 11-12
Kys abaut die forro, Die, 172-173, 240, 358
Laaste maal, en vir die laaste maal, Die, 11
Laaste roos, Die, 531
Laaste van die takhare, Die, 53, 239, 489, 518-519, 591, 596, 620
Lamtietie, damtietie, doedoe my liefstetjie, 180, 354
Letterkundige skoonhede van die Bybel, Die, 564
Letterkundige styl, 126, 575-579, 580, 585
Lied van die harlekyn, 541
Liefdesonsin, 180, 359
Life history of an ostrich, The, 164-165, 353
Lig van verre dae, Die, 28, 171, 489, 505-506, 510, 521, 525, 596
Loeloeraai, 28, 44, 53, 55, 58, 489, 500-504, 507, 508, 515, 563
Mantel van Elia, Die, 6, 16, 29, 565
Meester, 239
Memorandum: Annexure VII to report of the Commission on Ordinance No.
11 of 1912, known as ‘Language Ordinance’, 318
Memorie aan die Afrikaanse Taalgenootskap, 333
Met die waters wat verby is, 205, 485
Modelletjie vir 'n debat, 210
Mof en sy mense, 28, 53, 109, 112, 489, 519-524, 525, 532, 579-585, 596, 599,
600-604, 611, 636
Mot en die kers, Die, 359
My groot hond se kleinnaam is Moffie, 580
My tande, 547
Mymeringe van 'n grysaard, 544
Neelsie het gesoek na 'n mooi nooi, 487
Nief Dsjannie de Waal, 393
Om te handhaaf en te hou, 545
Omslagtige tant Lenie, Die, 146, 240
Onmoontlike tweeling, Die, 369
Onredelikheid van ons onmatigheid, Die, 359
Ons almaal se erfenis, 210, 357
Ons eie vlaglied, 27
Ons geliefde verjaarsdagboekie, 241
Ons plekkie in die heelal, 278
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Ons weg deur die wêreld, 6, 35, 72, 88, 110, 111, 146, 180, 209, 210, 215, 216,
239, 241, 248, 278, 282, 322, 323, 324, 352, 354, 356-360, 364, 463, 464, 490,
510, 519, 541, 564, 595, 596, 603, 605, 642
Oor die sloot, 544
Opdraande pad, Die, 103, 126, 394, 548, 586
Ope brief aan Keiser Wilhelm van Duitsland, 255-256
Opstelle, 561
Ou Dolf oor karakter, 357
Ou Hans Veldkornet op die spoor, 531
Ou jaars graf en nieuw jaars wieg, 209
Ou wa, Die, 88
Ou-liedjies, 27, 489, 530
Ouman is pap op sy oudag, Die, 488
Ounooi en Chief het saamgeclub, Die, 487
Pad van Suid-Afrika, Die, 42, 71, 321, 392, 467-471, 484, 495, 596
Padlangers en zonder doekies, 236-239, 240, 354
Pappie se tuiskoms, 607
Parlementaire bydraag, 402
Petronella, 489, 532
Problem of the dual language in South Africa, The, 227-230, 234, 236, 354
Pure vrouwmense, 372
Rein geluk, 210
Reminiscences of Clifton Brown, 175, 178, 181, 353, 354
Republicans and sinners, 14, 307, 368, 463, 588-589
Resident Magistrates of the Cape Colony in their capacity as judges, The, 175,
353
Royal road to Cape Dutch, The, 240, 355, 364, 550
Rubáiyát, Die, 32, 221, 479-484, 504, 506, 539
Sal ons mekaar vergeet, ou maat, 488
Sekere Hugo van Worcester, 'n, 487
Self-onderhoud, 543
Siel van die Afrikaanse taal, Die, 545
Skaduwee van die skyndood, Die, 9, 103, 543
Skaduwees van Nasaret, 28, 565-568, 603
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Skemermijmeringe, 240
Slegte namaaksels, 545
Snaakse bure, 490
Sonde met die bure, 28, 43, 45, 57, 58, 205, 489, 490-498, 501, 502, 503, 507,
514, 515, 516, 522, 547, 563, 592, 595, 596, 657
Sonde met die tande, 5, 547
Sonde met die vrede, 5
Soos die dorstig bokkie smagtend, 475
Spoke-toe met 'n mombakkies, 531
Spook van Vergeleë, Die, 531
Stem van Suid-Afrika, Die, 27, 30, 37, 39, 40-42, 53, 56, 59, 70, 124, 205, 206,
376-379, 469, 477, 607, 608, 667
Stukkies en brokkies, 110, 209, 210, 240, 241, 248, 352, 355, 463, 590
Teen niemand kwaadgesind, 530
Teorie en praktyk, 358
Thoughts on the New Year, 209, 353
Tik tik tik tik, 278
Tralies in die veld, Die, 512
Trouwbelofte, Die, 210, 240, 354, 355
Twee geskiedkundige opstelle, 306, 350, 467
Twee oues van dae, 239
Tweetalige vonnis, Die, 210, 225, 240, 358
U dienswillige dienaar, 37, 52, 68, 79, 83, 85, 89, 91, 92, 93, 95, 99, 102, 103,
104, 108, 109, 110, 115, 116, 119, 121, 122, 125, 126, 128, 129, 130, 133, 135,
136, 143, 148, 197, 224, 227, 230, 232, 234, 235, 246, 248, 251, 261, 266, 271,
279, 282, 283, 286, 287, 288, 290, 291, 296, 297, 307, 362, 430, 442, 446, 450,
453, 454, 458, 461, 476, 547, 568, 570, 571, 579, 620, 628, 629, 656, 657
Uitbuiterij van snobberij, 419-422
Unie en Afrikaans, Die, 545
Vallei van die Skaduwee van die Lewe, 469, 470
Van die aarde na die sterre, 278, 549
Verdwyning van Flip Loots, Die, 531
Verlore soon, Die, 37, 278, 360-361, 369
Vernietiging van die professor, Die, 531
Versamelde werke, 6, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 53, 64, 65, 180, 211, 236, 318,
319, 342, 352, 391, 483, 530, 565, 661
Versmaaide uitleg, Die, 543
Verwantskap tussen Nederlands en Afrikaans, Die, 280
Vlaglied, Die, 42, 59
Vlieg, Die, 544
Voorgestelde motor, Die, 543
Vriendelike woord aan die Zappe, 'n, 306
Vrou van die kunstenaar, Die, 214
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Vrou van Suid-Afrika, Die, 352, 364-368, 374, 375, 376, 463, 467, 503, 504,
514, 549, 604, 606
Vrou voor die hek, Die, 531
Vrouetrou, 110, 369-370
Vyf-en-dertig jaar gelede, 545
Waarde van ons reputasie, Die, 359
Wagtende wêreld, Die, 28, 122, 204, 489, 526-528, 591
Wandelende geraamte, Die, 88, 138-139, 147, 489, 531-532, 563
Was dit om eersug te verheug?, 621
Water en sy aard, 549, 561
Water zaak, Die, 239, 354, 491, 517
Weergalmpie van Babel, 'n, 210, 357
Weg van ons saligheid, Die, 360
Wêreld die draai, Die, 35, 239, 354, 359, 369, 517
Werkreseppie, 'n, 5
Werksman na sy rus-toe, 'n, 125
What is its name?, 142-143
What shall be the future language of South Africa?, 133-135, 226-227
Witman se pand, Die, 14, 415
Wysheid uit die rooi kole, 239
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Register van persoonsname
Ackermann, Dan J., 317
Albertyn, A.L., 123, 124
Albertyn, J.H., 145
Allison, Alice, 630, 631
Allison, John, 214, 254
Anderson, Jan, 641
Anderson, John, 385
Antonissen, Rob, 541
Armenville, Johanna, 662, 665, 666
Auret, A.F., 276
Bain, Thomas, 169
Ballot, I., 195
Barbour, Andy, 494, 495
Barlow, A.G., 439, 440
Basson, Helena, 136, 137, 138
Bernhardt, H.A., 203
Besselaar, G., 596, 598
Beukes, Gerhard J., 56
Beutler, August, 171
Beyers, F.W., 442
Binge, L.W.B., 248
Bland, Daniel du Plessis, 124
Blignault, Audrey, 26, 530, 649
Blignaut, Andries (Andreas) Petrus, 89, 91, 95, 98
Blignaut, Jan, 91
Blignaut, Margarita Susanna Petronella, 89, 99, 108, 109-110, 112, 149, 151
Blignaut, Rachel Margaretha Susanna, 89, 95, 98, 104, 108
Bloemkolk, M.P., 117-119, 123, 125, 155, 519
Blommaert, W., 497
Bodenstein, H.D.J., 400-401, 632
Boehmke, M., 625
Boonzaier, D.C., 514, 616
Boshoff, Margrieta Maria Elizabeth, 105
Boshoff, S.P.E., 615
Boshoff, Susarah Elizabeth Hendrina, 105
Bosman, D.B., 15, 442, 443, 552-561
Bosman, F.C.L., 535, 617, 620-621
Botha, Elize, 45
Botha, Louis, 254-255, 274, 289, 290, 298, 299, 301, 302, 303, 306, 308, 310,
311, 312, 313, 339, 340, 383, 385, 386, 397, 413, 427, 432
Botha, M.C., 442
Botha, P.B., 296
Botha, P.W., 55
Bouwer, Alba, 649
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Breytenbach, Breyten, 23
Breytenbach, P.L., 265, 266
Brill, Johannes, 327
Brink, André P., 23, 55, 521
Brink, Melt, 246
Brümmer, Guillaume Cornelis Langenhoven, 34, 38, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 53,
61, 62, 63, 69, 80, 81, 82, 158, 159, 650, 652, 653, 661, 662, 664, 666, 669,
670, 671-672
Brümmer, Johan Nikolaas (Niko; skoonseun van C.J. Langenhoven), 3, 10, 33,
34, 655, 669, 670
Brümmer, Johan Nikolaas Langenhoven, 53, 672
Brümmer, Kerneels, 50, 672
Brümmer, Laetitia, 50, 61, 62, 63, 661, 662, 663, 664, 665, 669, 670, 671, 672
Brümmer, Margarita Rachel Engela (Engela; dogter van C.J. Langenhoven) 3,
10, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 49, 51, 61, 62, 63, 73, 82, 162, 179-180,
181, 187, 201, 205, 206, 216-218, 254, 348, 354, 372, 514, 515, 528, 529, 544,
572, 625, 634, 635, 636, 652, 653, 655, 656, 665, 669-672
Brümmer, N.J., 280
Brümmer, Stefaans, 672
Brümmer, Willemien, 672
Burgers, M.P.O., 70-71, 126
Burns, Robert, 488, 542
Burtels, Jeanne-Marie, 83
Butler, Guy, 41
Buys, Katrina, 670
Byron, George, 542
Cappoen, Catherine Jeanne, 83
Cappoen, François, 83
Cartwright, J.D., 296
Celliers, Jan F.E., 24, 267, 314, 321, 322, 339, 466, 475, 477, 540, 603, 604
Centlivres, A. van de Sandt, 442, 443, 449-450, 453, 456
Changuion, A.N.E., 270
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Churchill, F.O., 438, 439, 458
Cillié, G.G., 315, 317, 332
Cillié, Hettie, 599
Cloete, N., 7
Clough, E.M.O., 442, 443
Cohen, Rebecca, 664
Coleridge, S.T., 502, 520, 521
Conradie, F.D., 54
Conradie, J.H., 415
Conradie, Laetitia, kyk Brümmer, Laetitia
Cowper, S., 296
Cowper, William, 542
Creswell, F.H.P., 398, 404
Dante Alighieri, 521
D'Arbez (pseudoniem van J.F. van Oordt), 506
Darwin, Charles, 130
Da Vinci, Leonardo, 55
De Graaf, Hendrik, 355, 356
De Jongh, Thinus, 207
De Klerk, Wimpie, 57
De Kock, W.P., 4
De la Porte, Betsy, 378
De la Rey, Koos, 255, 274
De Swaen, Michiel, 81
De Villiers, Brückner, 339
De Viliers, C.G.S., 198, 199, 497
De Villiers, (J.H.) Henry, 14, 183, 245, 253
De Villiers, Melius, 430, 431, 442, 443, 453, 456
De Villiers, M.L., 41, 53, 378, 477
De Villiers, P.W., 247
De Vos, P.J.G., 245, 271, 272, 323
De Vries, Abraham H., 94, 95, 121
De Vries, Abraham Hermanus, 137, 145
De Vries, Helena, 137-143, 145-148, 149, 150, 151, 154, 158, 182, 188, 326,
512, 531
De Vries, Helena (Lena), 137
De Vries, M.J., 39
De Waal, Frederic, 288, 290, 291, 293, 295, 299, 300, 301, 341, 342, 389, 429
De Waal, J.H.H., 176, 193, 222, 223, 224, 227, 235, 246, 247, 267, 316, 339,
393, 429, 430, 432, 570
De Wet, C.R., 312
De Wet, N.J., 429, 430
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